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ಈ ಗ್ರಂಥದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗನಾಗಿ ಪ್ರಕಟಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೆಯ ಸ್ ೦ 

ಭಾಗವಾದ ಈ ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿದವರೆಲ್ಲ “ಡ್ ಭಾಗವನ್ನು ಆದರ 

ದಿಂದ ಥಿರೀಕ್ಷಿ ಸನಕ ಬುದರೆಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಸ ಪ್ರೀ ರ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ 

ಯವರು ಈ ಗ ಗೃ ೦ಧದಲ್ಲಿರುವ ಐಮ ಕಥಗಳನ ಳನ ಯಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 

ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.  ಅನರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ 

ಉತ್ತಮಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿರಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು 

ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪೊ ೇತ್ಸಾಹವು ಲಭಿಸಲೆಂಬುಪೇ ನನ ಹಾರೈತೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರು | 

೨೬-೯-೧೯೫೪ | 
ಸಿ, ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, 



ಇರಿಕೆ 

ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೆರುಗತೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ 
ಉತ್ತೇಜನ ಉಂಟು. ಪಟ್ ಲೌಕಿಕಕಿರುಗತೆಗಳ ಜನರ 

ಆದರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದ್ದು ನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಧಾಸರಿತ್ಸಾಗರವೇ ಉದಾಹರಣೆ. 

ಆಚಾರ್ಯದಂಡಿಯೂ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದಮೇಲೆ ಹೆತ್ತುಕತೆಗಳನ್ನು 

ಬರೆದು " ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತಮ್ ' ಎಂದು ಹಸರಿಟ್ಟಿ ದ್ದಾನೆ. ಆ ಕತೆಗಳು 

ನೋಹಗೊಳಿಸಿದ್ದುವೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹು ಲ. 

ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರನು 
ನೌ ತ್ಮ 

ದಾಗಿದೆ. 

ಈಗಲೂ ಮಕ್ತಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರಸಪ್ರಧಾನವಾದ ವೀರರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಆಸಕ್ತಿ ಹಚ್ಚು. ಆದರಿಂದ ಮಕ್ಸಳ ನೆಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದಂಡಿಯ ಕಥಾ 
ಹ. ಟು ದ್ ಣಿ ಲ್ಕ 

ಸಂವಿಧಾನ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದ್ರೇನೆ. 

ದಂಡಿಯು ಕಟ್ಟದ ಪೂಮಾರಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅದೇ ಹೂಗಳನೆ ಉಪ 

ಧಾನ ಚ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಡಿದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 

ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ನಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಷಯ ದಂಡಿಯದು ; ರಚನೆ 

ನನ್ನದು. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಆಚಾರ್ಯ 

ದಂಡಿಯ ಅಲ್ಲ ಸರಿಚಯವಾದರೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆಗುವುದಾದರೆ 

ನಾನು ಧನ್ಯ. 

ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸೂಕ್ತಸಲಹೆಗಳನ್ನಿ ತ್ತ ನನ್ನ ಗುರು 

ಗಳಾದ ವಿರ್ದ್ವಾ ಕೆ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರವರಿಗೂ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು 

ಮನ್ನಿಸಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದು ಹರಸಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ರಾಜ 

ಸೇವಾಸಕ್ತ ಶ್ರೀರ್ಮಾ. ಸಿ. ಕೆ. ನೆಂಕಟಿರಾನುಯ್ಯ ಎಂ. ಎ. ಎಲ್, 

ಎಲ್. ಬಿ. ಯವರಿಗೂ ನಾನು ಚಿರಖುಣಿ. 

ಬೆಂಗಳೂರು | ಸ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ: 
| ಈ ೪ 

೧೪-೯-೧೯೫೦ ) 



(೨ 

ಸೆರಿನಿಡಿ 

ಪಾ 

pC 

ಲ *ಓ॥ ( 



೧ 

“ ಮುನಿವರ! ದೇಶಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀನು ಎನ್ಸೋ ವಿಷಯ 

ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಬೇಕು!” 

“ ಸಂಗ್ರಹಿಸದೆ ಉಂಟೇ?” 

“ ನಿನ್ನ ಈ ವೇಷವು ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಂಓುಮಾಡಲಿಲ್ಲ 
ಸ 

“ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಫಿರ್ದೋಷವಾದೆ ವೇಪನನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು.” 

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ಷೇನಮಾಗಿ ತಿಳಿಸು. 1 

“ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯುಂಟು.? 

* ನಿನದು 

“ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತ ಮಾಲ 

ದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿದೆನು. 

“ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾಚಾರವೇ ನನಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದುದು. 

“ ಹಿಂದಿನ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಸರೆ ಸಿಕ ದ್ದ ಮಾನಸಾರನನ್ನು 

ತಾವು ಕನಿಕರದಿಂದ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಿದಿರಲ್ಲನೇ! ಮಾಲವ ದೇಶಾಧಿ 

ಸತಿಯಾದ ಆ ಮಾನಸಾರನು ಕುಪಿತನಾಗಿ ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಜಯಿಸ 

ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವನು.” 

“ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವನು.” 

"ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಭು! ಈ ಸಲ ಅನನು ತನ್ನ 
ನಿಶ್ಚಾಸದಿಂದಿರುವನು.” 

“ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ 

ವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.” 

೭೬ 

ಈ ಇಂದು 

ರಾಕಿ ಬಲ್ಲ ಓಯ 



೨ ಮಹಾಕವಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

“ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಗಿಂತ ನೂರ್ಮಡಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಭಯಂಕರ ಗದೆ 

ಯನ್ನವನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವನು.” 

“" ಅಂತಹ ಗದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ದೊರೆಯಿತು?” 

" ಅವನ ತವ ವಸ್ಸಿಗೊ ಹೊಲಿದ ಮಹಾಕಾಲೇಶ ಶ್ರರನು ಮಹಾವೀರನಾದ 

ವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಲು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ದಯಸಾಲಿಸಿರುವನು.” 

ಗೂಢೆಚಾರನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜಹಂಸನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಲ 10ಡ ಉತ. ಅವನು ಗೂಢಚಾರನನ್ನು ಬಹುಮಾನಿಸಿ 

ತೆಳುಹಿಸಿಕ ಟ್ಟನು. ಮಂತ್ರಿಗಳೆನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ಅನರೊಡನೆ ಆಲೋಚಿಸಿ 

ದನು. ವಿವ ಇ ಯಪುಳ ಮಾಚ್ ನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲವೆಂದು 

ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಸು ಅವನಿಗೆ ಸರಿತೋರಲಿಲ್ಲ. 

(4 (6 

ರೌ 

ಯುದ್ಧವೇ ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರವೆಂದವನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದನು. ಜನ ಅಸಹಾಯ 

ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗಿದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವನ ಅನಿಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ತಲ್ಲಣಿಸಿದರು. 

ಬೇಡದ ಮನಸ್ಸಿರಿಂದ ರಾಜನ ೬ ಶ್ರ ಯ ನ್ನು ಒ ಬೃ ದರು. ಯವನ 

ಮುಂಬರುವ ಆಸತ್ತನ್ನು ಮೊದಲೇ i ಮಂತ್ರಿಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ 

ಯಾದ ರಾಣಿ ವಸುಮತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ನ ಶತ್ರುಗಳು 

ಹೊಗಲಾಗದ ವಿಂಧ್ಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲೊಂದೆಡೆ ಚ “ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ 

ಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆತ್ಮನಿಶ್ಚಾಸದಲ್ಲ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ರಾಜನಿಗೆ 

ಇದು ಇಷ ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಂತ್ರಿ ಗಳದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸವಿತ ಕರ್ತವ್ಯ 

ವೆಂದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. 

ವೈರ ಬೆಳೆದ ಮಾಲವ ಮಗಧರಾಜರು ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗಿದರು. ಬಲಿಷ್ಟರಾದ ಮಗಧರಾಜನ ಸೃನಿಕರು ದೈವಸಹಾಯವಿಲ್ಲ 

ದಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಾಲನರಾಜನ ಸ್ಪನಿಕರ ಬಲಿಯಾದರು. 

ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾರುವವರಾರು? ಮಹೇಶ್ವ ರನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಮಾನಸಾರನ 

ಗದಾಯುಧಕ್ಕೆ ಮಗಧರಾಜನೆ ಸಾರಧಿ ತುತ್ತಾದನು. ರಾಜನು ತಾನೇ 

ರಧವನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದನು. 

© 

ತ್ಮ 

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾರನು ಸ ಸ್ರಹೋನಿಸಿದೆ ಗದೆಯು ಎದೆಗೆ ಚ ಅನನು 

ತೇರಿನಲಿಯೇ ಮೂಲ ಬಿದ್ದನು. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಕುದುರೆಗಳು ತೇರು 



ರಾಜವಾಹವ ಪಿ 

ನಡೆಸುವವನಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಾಗಾಲೋಟದಿಂದ ತೇರನ್ನೆ ಳದಹೌಉಂಡು ಓಡ 

ಲಾರಂಭಿಸಿದುವು. ಜಯಹೊಂದಿದ ಮಾನಸಾರನು ಪುಷ್ಪಪುರವನ್ನೇ ರಾಜ 

ಧಾನಿಯೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 

ಗಾಯಗೊಂಡು ನಿಶ್ಚೀತನರಾಗಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಚ್ಚತ್ತಕೂಡಲೆ 

ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದರು. ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ರಾಜನ ಸುಳಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಅವರ ಮುಖಗಳು ಬಾಡಿದುವು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋರದೆ 

ರಾಣಿಯಿದ್ದ ಸ್ಪಳವನ್ನಾದರೂ ಸೇರೋಣವೆಂದು ಹೊರಟರು. ವಿಂಧ್ಭು 

ರಣ್ಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಡೆದರು. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ 
ರಾಣಿಯು ಗಾಬರಿಯಾದಳು. ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಷಯವನ್ನೂ ತಿಳಿದಳು. 

ವಸುಮತಿಯು ದಿಕ್ಳುತೋರದೆ ಪತಿಯನ್ನು ಒಂಬಾಲಿಸುವುದೇ ಸತಿಯ 
ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಾಯಲುಜ್ದುಗಿಸಿದಳು. 

« ಜೀವಿ ಅರಸನು ಸತ್ತುಹೋಗಿರುವನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದೆಂತು? 

ಅಲ್ಲದೆ ಜೋಯಿಸರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕನೂ ತೇಜಸ್ವಿಯೂ 

ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೂ ಆಗುವ ಮಗನು ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿಶುವನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ 

ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮಗಧನಂಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಮಾಡುನೆಯಲ್ಲವೇ ? 

ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಎಂದಾದರೂ ಶುಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಉದ್ಯೋಗ 

ವನ್ನೀಗ ಸುಕುಮಾಡು” ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮಾಧಾನ 

ಪಡಿಸಿದರು. ಸಂಶೋಷನಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಸುಮತಿಯು ಒನ್ಸಿದವಳಂತೆ 

ಇದ್ದಳು. 

ನಡುರಾತ್ರಿ, ಎಲ್ಲಶೂ ನಿದ್ರೆಯ ಭರದಿಂದ ಐಸಿಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 

ಮರೆತಿದ್ದರು. ಶಾಂತವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಶುಂತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ರಾಣಿಯು 

ನಿದ್ರಾಸುಖದಿಂದ ದೂರಳಾಗಿದ್ದಳು. ಬೆಳುದಿಂಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರನು ಜಗತ್ತನ್ನು 

ಬೆಳಗತೊಡಗಿದ್ದನು. ರಾಣಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾನಧನ 

ನೆಂದೆನಿಸಿದ ರಾಜಹೆಂಸನಾದ ರಾಜಹೆಂಸನನ್ನು ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಿರುನ್ಹಡೇ? 

ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸರಲೋಕದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪತಿಯ 

ಅನಿಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ? ಎಂಬೀ ಆಶೋಚನೆಗಳು 

ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದುವು. ತುಂಬು ಬಸಿರಿನ ಆ ಅಶಸಿತಿಯೆ ಹೊರ 



ಛ ವುಹಾಕಪಿ ದೆಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಮೆಲನೆ ಹೊರಹೊರಟಿಳು, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ೨ 
ದಿ ಣು 

ಸೈನ್ಯದ ನೀಡನ್ನು ದಾಟದಳ. ನಿರ್ಜನವಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳುದಿಂಗ 

ನಲ್ಲಿ ತುಂತವಾಗಿಯೊ ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೂ ನಿಂತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ 

ಮರದ ಬುಡವನ್ನು ನೇರದಳು. ಒಮ್ಮೆಯೇ ಬಸಿರನ್ನೂ ಉಸಿರನ್ನೂ ಕೊನೆ 

ಗಾಣಿಸುವುದೇ ಸರಿಯೆಂದು ನಿನ್ಚಯಿಸಿ ತನ್ನ ಮೇಲುದವನ್ನು ಎತ್ತರದ 

ಕೊಂಬೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎನದಳು. ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ 

ಮರಣಸಾಧೆನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ ದಳು. ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ, 

ಉಸ್ಕಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ದುಃಖದಿಂದ ಅವಳು "ಮನ್ಮ್ನಧಥನಂತೆ ಸುಂದರನಾದ ರಾಜನೇ! 

ಮುಂದಿನ ಜನ ಲ್ಲಿಯೂ ಆನೇ ನಲಸಾಗು ನನಗೆ” ಎಂದು ಕೊನೆಯ 

ನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವಷ್ಟರ ೪ “ ದೇವಿ ವಸುಮತಿ! 

ಇಲ್ಲಿ ಬಾ” ಎಂಬ ಚಿರವರಿಚಿತವುದ ದನಯೆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸಿದುವು. 

ತ್ರರೆಯಿಂದ ರಾಣಿಯು € ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓದಿದಳು. ಅವಳ ಅಚ್ಚ ರಿಗೆ ತ ಕೃಂತೆ 

ಆಗ ತಾನೇ ಬೆಳುದಿಂಗಳ ಶೃತೃದಿಂದ ಚೀತರಿಸಿಕೊಳ ಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜತ ಡಿ 

ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸಿದನು. 

ಕಡವರವನೆಡಹ ಸಂಧಿಸಿದ ಕಡುಬಡವನಂತೆ ರಾಣಿಯು ಆನಂದ 

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಳು. ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಪ ಪರಿವಾರದವರನ್ನು 

ಗಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. ಅನರಲರೂ ಓಡಿಬಂದು ರಾಜ ನನ್ನು ನೋಡಿ 

ರ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂ IG ವಿಧಿನಿಲಸಿತ 

Y್ತಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಹಣೆಗೆ ಕ್ಲಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ “ ಪ್ರಭು! ಇದಲ್ಲನೆ 

ಯ ಅನುಕೂಲತೆಯಂಬದು! ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಜಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ 

ಕ್ಸದೆ ಓಡುತ್ತಾ ಈ ಅರಣ್ಯವನ್ನೇ ಬಂದು ನ (ರಿದುವು. ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ 

ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬುರುಗು ಬರುತ್ತಿಪಿ ಸಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿವೆ; ಶ್ರಾಂತವಾದ 

ಕುದುರೆಗಳು ಮುಂಡೆ ಹೋಗಲಾರದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯೋದಯ! 4 ಹ ಮನವಾರೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನು “ ಮಾಲನನಾಧನು ಎಸೆದ ಗದೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ 

ತಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡಾ dee 
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ರಾಜನಾಹೆನ ೫ 

ನನಗರಿವಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಈ ತಂಗಾಳಿಯಿಂದ 

ಚೇತರಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ... ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ವಸುಮತಿಯ ದೈನ್ಯಧ್ವನಿಯು ಕಿವಿಗೆಬಿದ್ದಿತು. ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ನಾನು 
ಆಕೆಯನ್ನು ಬರುನಂತೆ ಕರೆದೆನು. ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುನಸ್ಸಮಾಗಮವು 

ಕಾಕತಾಳದಂತಿದೆ.' ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ನೊಂದು ನುಡಿದನು. ಮಂತ್ರಿಗಳು 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ರಾಜನನ್ನು ಸಮಾಸದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಮೈಯಲ್ಲಿ 

ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಮಾಡಿದರು. 

ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದು ಹೊರಗಿನ 

ವ್ಯಾಧಿ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಧಿಯು ಮಾತ್ರ ಆರಲಿಲ್ಲ. ಕೂತಲ್ಲಿ 

ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಡೆದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಅಪಜಯದ ಕಡೆಗೇ 

ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. “ಆಹು! ಮಂದಭಾಗ್ಯನಾದ ನನಗೆ ದೈವವು ನಿಮುಖ 

ವಾಯಿತೇ! ನನ್ನ ಪೌರುಷಕ್ಕ ಧಿಕ್ಟಾರ! ಯಾವ ಶತ್ರುವನ್ನು ಮೊದಲು 

ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಮರಳಿ ದಯೆಯಿಂದ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆನೋ 

ಆ ಶತ್ರುನಿನಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಸೋಲಿಗೀಡಾಜೆನೇ? ದೈವಬಲವುಳ್ಳ ಹುಲ್ಲು 

ಕಡ್ಡಿಯೂ ವರ್ವತವನು ಜಯಿಸುವುದಲ್ಲವೇ! ಈಶ್ವರನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 

ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಹಾವು ಗರುಡನನ್ನು ಕುಶಲಸಪ್ರಶ್ನೈ ಮಾಡಿತಂತೆ! ಮಾಡದೆ 

ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ, ದವ ಬಲನೇ ಒಂದೆಡೆ. ರಾಜ್ಯ 

ವಿಲ್ಲದ ಈ ಜೀವನದಿಂದೇನು?” ಮುಂತಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಲೆಗಳಂತೆ 

ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಉಕ್ಕಿಬಂದು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಮಗಧರಾಜನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ 

ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ರಾಜನ ಈ ಸರಿಸ್ಸಿತಿ 

ಯನ್ನರಿತ ಅಮಾತ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 
ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಅರಸನ ನೊಂದ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇನೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಣಿಯ 

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನೇ ರಾಜನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 

ಚದುರೆಯೂ, ಕಲಭಾಷಿಣಿಯೂ ಬುದ್ದಿ ಮತಿಯೂ ಆದ ವಸುಮತಿಯು 

ರಾಜನಿಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದಳು. 



೬ ಮುಹಾಕನಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

“ ನಾಧ! ಸಿರಿಯು ಚಂಚಲನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಉದಾ 

ಹೆರಣೆಬೇಕೇ? ಸಮಸ್ತ ರಾಜಕುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಷ್ಠನೂ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಆದ ನೀನು 

ಅಲ್ಲನಾದ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಈ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ತಳ್ಳು 

ತ್ರಿರುವೆಯಲ್ಲವೇ? ಸಂಪತ್ತು ನೀರ ಮೇಲಣ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ! ಅದರ 

ಪ್ರಕಾಶವೂ ಕ್ಷಣಕಾಲ. ಮಿಂಚ ಬಳ್ಳಿಯು ಹೆವ್ರನೆ ತೋರಿ ಹಾರುವು 

ದಲ್ಲವೇ? ಅಂತೆಯೇ ಸಂಸಲ್ಲತೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ 

ದೈವಾಧೀನವೆಂದು. ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದುದೇನು? ಐನ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ 

ನನ್ನು ಮಾರಿಸಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ರಾಜರು ದುಃಖವನ್ನು 

ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಅವರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅನರು ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲಾದರೂ 

ಕಾರಣರೇ? ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ನುಗ್ಗಾಯಿತು ಎಂಬಂತೆ 

ದಶರಥ ಕೈಕೇಯಿಯರಿಗಾಗಿ ರಾಮನು ಕಾಡುಪಾಲಾದನಲ್ಲವೇ? ಕೋಣ 

ಗಳೆರಡರ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮರನು ನುಚ್ಚುನೂರಾದಂತೆ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾ 

ಮಿತ್ರರಿಗಾಗಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ರಾಜ್ಯಭ್ರಸ್ಟನಾಗಿ ಸತಿಸುತ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು 

ವಿಕ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲವೇ? ಇಂತಹ ದೊರೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ 

ಇದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪ ಕಲವು ಕಾಲ, ಸುಖ ಕೆಲವು ಕಾಲ. ದೈನಿಕವಾಗಿ 

ಬಂದೊದಗಿದ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ರಾಜರು 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿ ಸುಖಸಡಲಿಲ್ಲವೇ? ದುಃಖದ 

ಅರಿನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸುಖದ ಹಿರಿಮೆಯಾದರೂ ತಿಳಿಯುವುದೆಂತು? ತಾನು 

ಕೊಡುವ ಸುಖದ ನೊಬಗನ್ನು ನೂರ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲೆಂದೇ ದೃವವು 

ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡುವುದು. ದೃವಧಿಕೃತವಾದ ಪೌರುಷಕ್ಕ 

ನೊಂದು ಫಲವೇನು? ಕೊಂಚಕಾಲ ಮಾತ್ರ ದೈವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಯಿಟ್ಟು 

ಮನೋವ್ಯಧೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡು. ನೀನೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿ ಸುಖನಡುವ 
ಕಾಲ ಬಂದೇ ಬರುವುದು. ಅನುಕೂಲರಾದ ಸರಿಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 

ನಿನಗೆ ಅರಣ್ಯವೇನು ಅರಮನೆಯೇನು?” ರಾಣಿಯು ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನ 

ಜನ್ನು ರಾಜನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತನಾಗಿದ್ದನು. 



ಸಂಭ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ಖುಸಿಗಳ್ಳೂ ಖುಹಿಕುಮಾರರ್ಕೂ ಖುಹಿಕನ್ಯೆಯರೂ 

ತಂಡತಂಡವಾಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುರೋಹಿತರು ಆಗಲೇ ನಾಮ 

ಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಹರ್ಷಿ 

ಗಳು ಅರಸನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 

« ರಾಜಹಂಸ! ಆ ದಿನ ನೀನು ಕೇಳಿದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಇಂದು 

ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತಲ್ಲವೇ?” 

" ತಪಸ್ತಿಗಳಾದ ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ಹಿರಿದೇ?” 

“ ಹೀಗೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುದಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ ik 

“ ಮಾನಸಾರನು ದೈವಬಲದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ತಪಸ್ಸಿ 

ವಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರುಧಿಸಿ ನುನೂ ಅದೇ ದೈವಬಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ 

ಲೆಳಸಿದೆನು.? 

ಟ್ಟ ಮಹೇಶ್ವರನು ಅನುಗ್ರಓಸಿದ ಗದುಯುಧದಿಂದ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು 

ಗೆದ್ದನಲ್ಲನೇ? ಅವನನ್ನೇ ನಿನು? ತ್ರಿಲೋಕನನ್ನೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರ 

ನಿಂದ ಗೆಲ್ಲುನೆಯೆಂದು ನಾನು ಅಂದೇ ನಿನಗೆ ಭನಿಸ್ಯನನ್ನು ನುಡಿದನು.” 
“ಎಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗ ಶಾಂತಿ ಭಿಕ್ಷೆಯು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿಜಯವನ್ನು 

ಹೊಂದುವೆನೆಂಬ ಭರವನೆ ನನಗಿದೆ.” 

| ದೈವವು ಅನುಕೂಲವಾದಾಗ ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಅನುಗ್ರಹ 

ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿ (ಕೊಡುವುದು. ದೈವಾನುಕೂಲನೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ 

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಹೊರತು ಬೇರ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಡೆ. 

ಜಾಗ್ರತೆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿನೋಣ.” 

ತ ಗುರುವರ! ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿವರ್ಗದನ 

ವಾಮದೇವ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮವೇ 
ಆ 
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ರಿಗೂ ಪುತ್ರೋತ್ಸವವಾಗಿರುವುದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಾನೇ ನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗೃಹಿಸಬೇಕು.' 

ಮಾತು ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದ ಶಿಬಿರದ 

ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದರು... ಪರಿವಾರದವರು. ಅತಿ 

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅವರನ್ನೇ ಆನುಸರಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ 

ಉತ್ಸವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಜ 

ಪುತ್ರನಿಗೆ ರಾಜವಾಹನನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ತ್ರಿಕಾಲ 

ಜಾ ನಿಗಳಾದ ಮಹರ್ಹಿಗಳು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು 

ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಗಳೆನ್ನಿಟ್ಛರು. ಉತ್ಸವವು ಮುಗಿದ 

ಮೇಲೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಐವರು ಮಂತ್ರಿಕುಮಾರರೂ 

ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರೂ ರಾಜಪುತ್ರನಾದ ರಾಜವಾಹನನೂ ಸೇರಿ ಹತ್ತು 

ಕುಮಾರರು ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು 

ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಆನಂದದಿಂದಿದ್ದರು. 

ಉಚಿತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಪುತ್ರನಿಗೆ ಚೌಲ್ಯ. ಉಪನಯನ 

ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆದುವು. ಆಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ 

ರಾದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ರಾಜಪುತ್ರನು ಎಲ್ಲ ಲಿಸಿ 

ಭಾಸೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತನು. ಅವನ ಜ್ಞಾನವು ದೇಹದೊಂದಿಗೆ 

ಬಳೆಯಿತು. ಯೌವನವಂತನಾದ ಕುಮಾರನನ್ನೂ ಅವನ ಗೆಳೆಯೆ 

ಕುಮಾರರನ್ನೂ ಕಂಡು ಅರಸನು ತನ್ನ ನೋಲಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತನು. 

“ ಇನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ನನ್ಫನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಯಾರು?” ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ 

ಆ ಛೈ) 

ವಿ (೧ 

ಯುವಕನಾದ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಕಂಡ ವಾಮದೇನ ಮಹರ್ಷಿ 

ಗಳೊಂದು ದಿನ ರಾಜನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ಹೀಗೆಂದು ನುಡಿದರು." ಭೂ 

ವಲ್ಲಭ! ನಿನ್ನ ಮನೋರಧ್ದದಂತೆ ಇರುವ ತುಂಬು ಜವ್ವನದ ನಿನ್ನ 

ಮಗನನ್ನು ನೋಡು. ಇದೇ ಇವನ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲ. ಇವನ 



ರ ಜನಾನ ೯ 

ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಸಹಿಸಬಲ್ಲುದಾಗಿದೆ. ತಡಮಾಡದೆ ಈಗಲೆ 

ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಪಯಣಮಾಡಿಸು.? 

ರಾಜನೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮಗನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ 

ವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಉಚಿತಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಯುವ 

ರಾಜನನ್ನು ದಿಗ್ಬಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿನು. 

-8 

“ ಆದರೇನು, ಪ್ರಭು ಇವನು ಒಹು ಕೆಟ್ಟ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. ತನ್ನ ಕುಲಾಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ರೊಡನೆ ವಾಸಿಸಿದನು. ಅವರಂತೆ ತಾನೂ ಕೇಳಾದ ಹಿಂಸಾವೃತ್ತಿಯ 

ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ವಾಪಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಬ್ರುನರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ 
ಭಾತಮುಗಿದೆ.* 

ಇವನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?” 

“ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಾದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಇನನ ಕಡೆಯವರು ಹಿಂಸಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇವನು ಹೋದನು. ಅವರು ಇವನನ್ನು 

ನೊಂದರು.” 

ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇನನೇನೋ ಪಾಪಿಯೇ ಸರಿ. ಆದರೂ 

ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಇನನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಹವು ನೀಗಿ ಇವರೀಗ ವರಿಶುದನಾಗಿದಾನೆ. ಇನ್ನು 

ಮುಂದೆ ಇನನ ಮನಸ್ಸು ಪಾನಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ 

ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೇಮವುಂಟಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿನ ನರಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ 

ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನೇಕ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ ಪಾಷದ ಫಲ 

ವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಲಿ.” 

ಆಗತಾನೇ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತವನಂತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಮಾತಂಗನು ಏಳುತ್ತಿಡ್ದನು. ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಮ - 

ವ 

«4 ಇದು ಇವನ ಮೃತ್ಯುಸಮಯವಲ್ಲ.” 
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ಕಿತ್ರಗುಪ್ತರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ತಾನು ಕಂಡ 

ಪ್ರೇತನಗರದ ವೈಭವ, ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದ ಯೆಮದೂತರ ಆಕಾರ, 

ದೊಡ ಸಭೆಯ ನಡುವೆ ರತ್ತ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಾಲನ ಕರಾಳ 

ರೀತಿ - ಇನು ಯಾವುವೂ ಅವನ 

ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ 

ದಾಗ ಡ ನೋಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಳಿಸಿಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾತನಾದೇಹ 
ಇವವ 9 ಎಫ ಇನ ಇ ಇಂತು ವತ ಎ) 
ವ್ರ ಪಾಪಿಗಳು ಕಾದಕಬ್ಬಣದ ಠಂಬಗಿಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು | 

ಮರಳುನ ಎಣೆಕೊವರಿಗೆಗಳಲಿ ಬಿದು. ಹೊರಳುಡುತ್ತಿದ ರು. ಬಲವಾದ 
ಣು ು ಬ ಎಂಬ 

ಲನರ ಅವಯವಗಳು ಚೂರುಚೂರಾಗು 
ು ತ್ರಿದ್ದುವು. ಚೂವಾ.! ಚಾಣದ ನೆಟ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೆಲವರ ದೇಹನೇ ಕೃಶವಾಗು 

ತ್ರಿತ್ತು, ಕೆಲನರು ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕಿರಿಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ದಮ್ಮಯ್ಯ! 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದರು... 

G tL CG ( WL “೭೬ ಮೈನವಿರೆದ್ದು ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ತ್ಯೋಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. 
ಇವೆಲ್ಲ ವೆನಪಿಗೆ ಜಕರ 

ಇ ೨ ತ್ರಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಳ ತಿದ್ದು ವ್ರ 

ಮಾತಂಗನಿಗೆ ಏಳಲಾಗು 
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ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಚರಿಸಿದನು. ನೊಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ 
ಇಂ ಎ ಕಾಲಿ ಇ ಮಾತಂಗನು ಆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಪ್ರಪಂಚವು ಒಂದು ನಾಟ್ಯರಂಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪುರುಷ ಸತಿಯ 

ರೆಲರೂ ನಟಿರಿದ್ದಂತೆ. ಒಬ್ಬನೇ ನಟಿ ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೊಂದು 
ಹಾರ) ಎ 

ಭೂಮಿಕೆಯಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುನಂತೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ತನ್ನ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾರ್ವಾಡುಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುವನು. 

ಹೇಗಿದ್ದನನು ಹೇಗಾಗುನನೆಂದು ಹೇಳುವುದು. ದುಸ್ಸುಧ್ಯ. ಅಸ್ಟೊಂದು 

ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾತಂಗನು ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದನು. ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಿಸಿದ 

ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸಮಾಡಿದನು. ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ 
ತಿಳಿದನು. ಸದಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಸಾಪನಾಶಕನಾದ 

ಶಶಿಶೇಖನನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದನು. 

ದುರಾಚಾರಿಗಳಾಡ ಬಂಧುವರ್ಗದನರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಲೆಳಸಿ ವಿಂಧ್ಯಾ 
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೧೨ ಮಹಾಕನಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಮಾಡಿ ಸರಳ ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಕತೆಯೆಲ್ಲನನ್ನೂ ರಾಜಪುತ್ರಸಿಗೆ 

ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಮೊದಲ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಯನ್ನೂ, ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ 

ವುಂಟುದುದಕ್ಕೆ ಕುರಣವನ್ನೂ ತಿಳಿದ ರಾಜಪುತ್ರನು ಬದುಕಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ 

ಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಗಂಡನು. 

ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಮಾತಂಗನು ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ 

ತಲೆಯವರೆಗೂ ನೋಡತೊಡಗಿದನು. ಅನನ ಕಣ್ಣುಗಳು ರುಜವಾಹನನ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಲಿಸಿದಂತೆ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಏನನ್ನೋ ಗುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ತುಟಿಯ ಚಲನೆ 

ಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದುಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಸಂದೇಹಪಡುನಂತೆಯೂ ಒಮ್ಮೆ 

ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಪರಿವಾರದ ಕಡೆ 

ಒಮ್ಮೆ ರಾಜಪುತ್ರನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಆಶೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಸ್ವಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಶುಪತಿಯು ತಿಳಿಸಿದ ರಾಜಕುಮಾರನು ಇವನೇ ಇದ್ದಿರ 

ಬಹುದೇ? ಎಂದವನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾಳೆಯೇ ಬರುವನೆಂದು 

ಈಶ್ವರನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? ಇನನೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ಜನ 
ವಾದ ಕಾಡಿಗೆ ಮತ್ತ್ಯಾರು ಬರುವರು? ಇನನ ಸರಿವಾರನೇ ಇವನನ್ನು 

ಅರಗುವರನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮನೋರಧವು ಇಂದು ಫಲೋನ್ಮುಖ 

ವಾಯಿತು. ಎಂದಾಲೋಚಿಸಿದನು. ಸಂತೋಸನು ಉಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 

ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಿರುನಗೆಯು ಮಿನುಗಿತು. ಚತುರನಾದ ರುಜಪುತ್ರನು 

ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಂಗನು ಏನನ್ನೋ ಹೇಳಬಯೆಸು 

ತ್ರಿರುವುದೂ ಒಮ್ಮೆಯೇ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದುರೂ ರಾಜ 
ಪುತ್ರನಿಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಇಂಗಿತಜ್ಞನಾದ ರಾಜವಾಹನನು ಸಹಾಯಾಸೇಕ್ಷೆ 

ಯಿಂದ ಕಾತುರನಾಗಿದ್ದ ತವಸಿಗೆ ತನ್ನ ನೋಬಿದಿಂದಶೇ ಒನ್ಸಿಗೆಯನ್ನು 

ಸೂಚಿಸಿದನು. ಮಾತಂಗನಿಗೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ಥೈರ್ಯಬಂದಿತು. ಅನನು ಕುಗ್ಗಿದ ಸ್ವರ 

ದಿಂದ " ರಾಜಪುತ್ರ! ಒಂದು ರಹಸ್ಯನಿದೆ. ದಯೆಯಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ 

ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆಯಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ನಿಜಯಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಟದ್ದ 

ತರುಣ ರಾಜಪುತ್ರನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವೇನೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. 



ರಾಜವಾಹನ ೧ಕ್ಕ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಅನನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲೋಚಿಸದೆ 

ಖಹಿಯಂತಿದ್ದ ಮಾತಂಗನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. 

ನಡುರಾತ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಮಾತಂಗನೂ ಹಿಂದೆ ರಾಜವಾಹನನೂ ಹೋಗು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಗಿಲಿನ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಇಣಿಕಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರನ 

ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಮಾತಂಗನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತ 

ನಡೆದನು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅವನಿಗ ಸಂದೇಹ. ತಾನು ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟೀ 

ನಲ್ಲು ಎಂಬ ಭಯೆ. ಎರಡು ಕಾಲುದಾರಿಗಳು ಕಂಡಕಡೆ ಕ್ಷಣಕಾಲ 

ನಿಂತು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಇದೇ 

ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡವನಂತೆ 

ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಗಹನವಾದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳ ಕಾಟವನೆಂದು. ಹೇಳಬೇಕ? ಮೃಗಗಳ 

ಆರ್ಭಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ರಾಜಪುತ್ರನು ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದನು. ಮಾತಂಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಳವಳ, ಎಪ್ಪು ದೂರ ಬಂದು 
ನೋಡಿದರೂ ಅನನಿಗೆ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಏನೂ ದೊರೆತಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ 

ಕರ್ತವ್ಯಮೂಢನಾಗಿ ನಿಂತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇ ಅಧವಾ ಬಂದ 

ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಹಿಂತಿರುಗುವುದೇ ಎಂದು ಶೋಚಿಸಿದನು. ಬಗೆಹರಿಯ 

ಲಿಲ್ಲ. ಶಾಂತವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ರುಗಕ್ಕೆ ಕೆವಿಗೂಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ 

ಮೃಗದಂತೆ ಅನನು ನಿಂತನು. ಅನೃತ್ತವಾದ ಆದರೆ ಸಂತತವಾದ ಸಣ್ಣ 

ದನಿಯೊಂದು ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಆ ದನಿಯು ಏತರದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ 

ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಅನನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದನು. ಆ ಶಬ್ದವು 

ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಡೆಗೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಅರಗುವರನು ಸದ್ಗುರುವನ್ನು 

ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯನಂತೆ ಅವನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಅವನು 

ನಿಂತಲ್ಲಿ ತುನೂ ನಿಂತನು. ಅನನು ನೋಡಿವ ಕಡೆ ತುನೂ ನೋಡಿದನು. 

ಆ ಕಿರುಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಫುಟಿವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ವದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ನೋಡು 

ತ್ರಿದ್ದನು. ಧ್ವನಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ 

ದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಂಗನು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ 

ಸಾಗಿದನು. 
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ನದಿಯ ದಡದ ಛೆ ತಿಳಿ 

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನ 

ಶಾಂತಿಗೆ ಎನ್ರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಾಗಿದ್ದುವು. ಸ.ಬಲರ 

ಸಂಗಡ ಹೋರಾಟಕ್ಸೆ ಹೊರಟ ದುರ್ಬಲರು ಜಯಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ? ಕಲವು 

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕೆಗೂ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಚ 

ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾನನಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿದುವು. ರಾಜ 

ಪ್ರತ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 

ಮಾತಂಗನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದನ್ನೊ 

ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು. ತಪಸ್ವಿ 

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೋಓವನು ನೂಕಿದನು. ಅವನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದಿದ್ದ 

ವಸ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನ 

ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತನು. ಅವನ ದ 

ವಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿತು. ಬೆಳುದಿಂಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶಿಖರವಿದ್ದಂತೆಯೂ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿತು. ಹರ್ಷದಿಂದ 

ಮುಖವು ಹಿಗ್ಗಿತು. ತಾನು ದಾರಿತವುಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತ್ರ 

ಆ ದಡವನ್ನು ಸೇರಬಯಸಿದನು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುವು 

ಜೆಂತು? ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ನೀರಿನ ಆಳವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದೇ? ಕೊನೆ 

ಗವನು ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಕೂಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಮಾತನಂಡುತ್ತು ನದಿಯ 

ದಡದಲ್ಲೇ ನಡೆದನು. ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಾಲು ಅಡ್ಡ ಲಾಗಿರುವ ಕಡೆ ನುಸುಳಿ 

ನದಿಯು ಹೆರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ದಾಟನಿಂದಲೇ 
[eel 

ನದಿಯನ್ನು ?ಓದನು. ಅವನು ಊಹಿಸಿದ್ದಂತೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ 

ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ವಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಇಂದುಶೇಖರನ 
1 

ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದರು. ಮಾತಂಗ ರಾಜವಾಹನರಿಬ್ಬರೂ ಗುಡಿ 
ತೆ 

ಆ 

ಯೊಳಕ್ಕೈ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ರಾಜಪುತ್ರನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಲವಂದು ತಲೆ 
mel 

ಬಾಗಿದನು. ಮಾತಂಗನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೂ ಅವನ 

ದೃಷ್ಟಿಯು ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಎರಗುವ ಮುಂಚೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ 
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ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದನು. ಸ್ಸ ಬಿಳಲಿಂಗವೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ 

ಸ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ತಿಳಿಸಿದ ಲಿಂಗವು ಇದೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂದು 

ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಭಕ್ತಿಯ ಭಾರಕ್ಕ್ಟೋ ಎಂಬಂತೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಿಸಿದನು. 

ಎದ್ದವನೇ ಪುನಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೊರಬಿನು. ಈ ನಲ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರಲಿಲ್ಲ. ಅನನ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೂ ನೆಲದ 

ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದುವು. ಸಂದೇಹ ಬಂದ ಕಡೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದನು. ಹೀಗೆ 

ಬರುತ್ತಿರಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಲ್ರನತ್ರೆಗಳು ಹುಸಿದ್ರ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಕಂಡನು. 

ಆ ಪತೆ ತ್ರಗಳನ್ನು ದೂರನರಿಸಿ ನೋಡಿದನು. ಅದು ಭವಾನಿಯ ಪಡಚಿಹ್ನ 

ಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಪುಶ್ರನೂ ಮಾತಂಗನೂ ನಮಿಸಿದರು. ಸ 

ಪಾದಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಪನಿತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಆ ಶಿಲೆಯು ಬಹು ದೊಡ್ಮದಾಗಿದ್ದಿತು. 

ಮಾತಂಗನು ಅದರ ಬುಡವನ್ನೇ ಹುಡುಶುತ್ತ ಹೋದನು. ಕೂನೆಗೊಂದು 

ಕಡೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದಂತೆ ನುಲ್ಫು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ 

ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಡೆ ಬಿಲವೊಂದು ಕಂಡಿತು. ರುಜಪುತ್ರನು ಹಿಂದೆ 

13 ತ್ರಿರುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೋಡುನನಂತೆ ಮಾತಂಗನು ಹಿಂದ 

ಕ್ಫೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಧೆ ರ್ಯದಿಂದ ಬಿಲದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇತಿಸಿಬಿಟ್ಟಿನು. ಧ್ವರ್ಯ 

ಶಾಲಿಯಾದ ಸವ: ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವನನನ್ನು ಹಿಂಬುಲಿಸಿದನು. 

ಮಹುತ್ಮರಿಗೆ ಭಯನುಂಟಿ? 

ಕಗ್ಗ ತ್ತಲೆ. ಮುಂದಿದ್ದ ಮಾತಂಗನು ರಾಜಮಹನನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರ 

ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸುಗ್ಗುವಪ್ಟೇ ದುರಿ ಇನ್ದದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರ 

ಹಿಂದೊಬ್ಬರು ನಡೆಯಲೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಿಲವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿರ್ಭಯ 

ವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಡೆದರು. ಸ್ಪಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವರ 

ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇ 'ಕಾಗುತ್ತ ಬಂತು. ಕಾವಲುಗುರರ ark 

ಕೇಳಿಸಿತು. ಮಾತಂಗನು ರುಜವಮುಹನನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕುದ್ದನ ಸ ತಿಳಿಸಿದನು. 

ರಾಜಪುತ್ರನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿ:ದಶೇ ಅನರೆಲ್ಲಸನ್ನೂ ಹುಮಸದನನನ್ನು 

ಸೇರಿಸಿನನು. ಮಣಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಾಮ್ರಶಾಸನವನ್ನು ಮಾತಂಗನು 

ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕೈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಸಂಜ್ರಯನ್ನೂ 

ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಓನಿಕೊಂಡನು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ 
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ಜೂ 

ಈಶ್ವರನು ತಿಳಿಸಿದುದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಯಿತೆಂದ್ಕೂ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನದ ಶಾ 

ದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯೆಬೇಕೆಂದೂ ಅವನು ಆ ವೀರ 

ಹೇಳಿದನು. 

ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬಿಲವೆಂಬ ಸರಿನೆಯಿರಲಿಲ್ಲ ಮಣಿಯ ಬಿಳಕೆನಲ್ಲ 

ಶತಲೆಯ ಸೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದು ಅವರು ರಸಾತಲದ 

ವಿಶಾಲವಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಂಗನು 

ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಆಶೋಚಿಸಿ ಸಮಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೀಡೋ 

ದ್ಯಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದನು. ಬಹು ರಮ್ಯವಾದ ಆ ವುದ್ಧಾ ನದಲ್ಲಿ ನೀರ್ವಕ್ಷಿ 

ಗಳಿಂದಲೂ ರಾಜಹಂಸಗಳಿಂದಲೂ ಮನೋಹಂನಾಗಿದ್ದ ಸರೋವರದ ಒಳಿ 

ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದುನಿಂತರು. ಮಾತಂಗನು ತಡಮಾಡದೆ ಸರೋವರದೊಳಕ್ಕೆ 

ಧುಮುಕಿ ನಿಂದನು. ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾಷ್ಟಗಳಂದ ಬೆಂಕೆಯನ್ನು 

ಹೊತ್ತಿಸಿ ರಾಜಪುತ್ರನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಸಿದನು. 

ಬರುವ ಎಡರುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನೃಪಕುಮಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ 

ಮಾತಂಗನು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನು. ನಿಶ್ರಾಮಿತ್ರನ 

ಯಾಗವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನು ಕಾಪಾಡಿದಂತೆ ಖಡ್ಗ ನಾಣಿ 

ಯಾದ ರಾಜ ಹ ಮಾತಂಗನ "ಹೋಮವನ್ನು ಕಾಯುತಿ ತ್ರಿದ್ದನು. 

ತುಪ್ಸವು 1 ಬಿದ್ದಂತೆಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಹವಿಸ್ಸಿನ ರುಚಿಯಿಂದಲೊಆ 

ತೆ ತನ್ನ ಕುಡಿನಾಲಗೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನ್ಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 

ಹೋ ಕೂತ | ಹರಡಿ ಕತ್ತಲೆಗಟ್ಟಿತು. ರಾಜವಾಹೆನನು ಸಮಿತ್ತು 

ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರಲು ಮಾತಂಗನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ಎದ್ದು 

ನಿಂತವನು ತುವ ನವನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು “ ಅಗ್ಗ ಯೇ 

ಸ್ವಾಹಾ” ಎನ್ನು ತ್ತಾ ಆ 'ಜಿಂಕಿಯೊಳಳ್ಕೆ ಹವ್ಹನೆ ಹಾರಿದನು. ರಾಜ 

ಪುತ್ರನ ನು ಆಶ್ರ ಘನ RE, 

ರಸಾತಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹರಡಿದ ಹೋಮ 

ಧೂಮವು ಆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಪುತ್ರಿಯಾದ ಕಾಲಿಂಓಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ 

ವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಸಿದ್ಧತನ ಪಸಿಯು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು 1 ನೆನಪಿಗೆ 

ಬಂದುವು. ಯಾವನೋ ಒಬ ಮನುಷ್ಯನು ರಾಜಕುಮಾರನೊಂದಿಗೆ 
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ಬಂದು ಹೋಮಮಾಡಿ ದಿವೃದೇಹ ಧರಿಸುವನೆಂದ್ಕೂ ಅವನೇ ರಸಾತಲದ 

ರಾಜನಾಗುವನೆಂದ್ಕೂ ಅವನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅವಳು ರಸಾತಲದ ರಾಣಿ 

ಯಾಗುವಳೆಂದೂ ಅವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಅದನ್ನು ನೆನೆನೆನೆದು ಹೊಂಪುಳಿ 

ಹೋದಳು. ತಂದೆಯಾದ ಅಸುರೋತ್ತಮನು ವಿಸ 

ದ 

ಅವಳ ಆ ದುಃಖಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತಾನಸನ ಮಾತುಗಳು ಆಶ್ರಯಕೊಟ್ಟ 

ಹೆಲಗೆಯಂತಿದ್ದುನು. ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹೋಮಧೂಮವೆಂದವಳು ತೀರ್ಮಾ 

ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಆಳುಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಡಿಬಂದು “ದೇವಿ, 

ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೋಮಿಸಿದನು. ಪುನಃ ದಿವ್ಯದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬೆಂಕೆಯಿಂದೀಚೆಗೆ 

ಬಂದನು. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಜಪುತ್ರನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ” 

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅವಳ ಕೆವಿಗ ಅಮೃತದಂತಿದ್ದುವು. 

ಆ ಆಳುಗಳನ್ನೇ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಗಟ್ಟಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಂದ ಕೂಡಲೇ 

ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ತಾನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬರವಿನ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ 

ರನ್ನ ದೊಡವೆಗಳಿಂದ ಒಡಲನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಸಕ್ಜ 

ಸುಂದರಿಯಾದ ಆ ರಸಾತಲ ಮೋಹಿನಿಯ: ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿಯಂತೆ ಅನೇಕ 

ಸಖಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂದೆಗಮನದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಳು. ಅವಳ 

ಕೈಯೆಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಮ ದಿನ್ಯಮಣಿ ಸ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 
ಈ ವೇಳೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಕ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. 

ಇನರ ವಾದ್ಯ ಪೂರಿತವಾದ ಮೆರೆವಣಿಗೆಯು ವಟ್ಟಿಣದ ರಾಜಬೀದಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಉದ್ಯಾನದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ರಾಜಕುಮಾರನು ಶಬ್ದ 

ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಡೆ ನೋಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ನರನಾರೀ ಸಮೂಹವನ್ನು 

ನೋಡಿ ಚಕಿತನಾದನು. ದಿವ್ಯದೀಹೆಧಾರಯಾಗಿದ್ದ ಮಾತಂಗನು ರಾಜ 

ಪುತ್ರನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕ್ಪಹಾಕಿ “ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ” ಎಂದನು. 

ಮೊದಲೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿದ್ದ ರುಜವುತ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ 

ಏನೂ ತೋರದುಯಿತು. ಆ ಜನ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಅಲಂಕೃತಳಾಗಿ ಮಣಿ 

ಯೊಡನೆ ಬಂದ ರಮಣೀ ಮಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನೆಂದು ಊಹಿಸಲಾರದೆ 

ರೆ 



೧೮ ಮಹಾಕವಿ ದೆಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಹೋದನು. ಬರಬರುತ್ತ ದಿನ್ಯಕನ್ಯೆಯ ಪರಿವಾರವು ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ 

ಸರಿಯಿತು. ಸಖಿಯರು ಗೆಳತಿಯ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಕಾಲಿಂದಿಯು 

ಭಕ್ತಿಯಕ್ತ ನಾದ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಮಾತಂಗನ ಸಾದ 
ತಲದಲ್ಲಿಟ್ಟು Ne ಮಹಾತ್ಮನ ನನ್ನ ಈ ಧೈರ್ಯದ ಯಾಚನೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡು 

ತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದ ತಾಪಸನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಬರವನ್ನೇ ನಾನು ಹಾರೈಸು 

ತ್ರಿದ್ದೆನು. ಇಂದು ನನ್ನ ಮನೋರಧ ಸಿದ್ಧಿ ಯಾಯಿತು. ಮೋಡವನ್ನ 

ಪೇಕ್ಷಿಸುನ ಚಾದಗೆಗೆ ಮುಂಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮೂಡಿದುವು. ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ಯನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನೂ ಒಬ್ಬಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು” ಎಂದು ನಿಜ್ಲಾಪಿಸಿದಳು. ರಾಜ 

ವಾಹನನು ಮಾತಂಗನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಸನೈ ಮಾಡಿ ಅನಳ ವಿಜ್ಞಾ ನನೆಗೆ ಒಪ್ಪು 

ವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. 

ರಸಾತಲ ರಾಜರಾಣಿಯೆರಾದ ಮಾತಂಗ  ಕಾಳಿಂದಿಯರಿಂದ 

ಬೀಳ್ಳೊಂಡು ರಾಜವಾಹನನು ನ್ಲೆಹಿತರನ್ನು ನೋಡುನ ಭರದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ 

ದನು. ಅವನಿಗಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಸಿವೆ ನೀರಡಿಕೆಗಳ ಭಯನಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು 

ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಹಸಿವು ಸೀರಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಗಗೊಡದಿರುವ ಆ ದಿವ್ಯ 

ಮಣಿಯನ್ನು ಕಾಳಿಂದಿಯು ಮಾತಂಗನ ಇಸ್ಟದಂತೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕುರು 

ಹಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದಳು. ರಸುತಲ ರಾಜನಾದ ಆ ಮಾತಂಗನ 

ಸ್ನೇಹವು ಮಣಿಯ ರೂಪದಿಂದ ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಅಷ್ಟು 

ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದ ಬಿಲದ ಮಾರ್ಗವು ಈಗ ಅತಿಹ್ರಸ್ತವಾದಂತೆ ಅವನಿಗೆ 

ತೋರಿತು. ಅಸಹಾಯೆ ಶೂರನಾದ ಅನನು ಮಾತಂಗನಿದ್ದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ 

ಬಂದು ಸುತ್ತ ಹುಡುಕಿದನು. ಗೆಳೆಯರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು 

ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೊರಟನು. ಮಾತಂಗನ ಚರಿತ್ರೆಯು ಅವನನ್ನು ನಿಸ್ಮಯ 

ಮೂಢನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ 
ವಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ವಿಧಿಯು ಒಲಿಯುವಾಗ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಒಳಿಯುವು 

ದಿಲ್ಲನೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದನು. ಅದೃಷ್ಟವು ಫಲಿಸುವ 
ಕಾಲವನ್ನು ಬಲ್ಲನರಾರು? 
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ಮೊದಲೇ ಮನೋಹೆರವಾಗಿದ್ದ ಅವಂತಿಕಾಪುರದೆ ಉದ್ಯಾನವು ಇಂದು 

ಮತ್ತಷ್ಟು ಶೋಜಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾನನಾರನ ಮಗಳಾದ ಅವಂತಿ ಸುಂದರಿಯು 

ಮನ್ಮಥಪೂಜೆಯೆನೈೆಸಗಲು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. 

ತೋಟದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮ. 

ವಸಂತನೂ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ 

ಚಿಗುರಿದ ಮಾಮರಗಳು! ಆ ಮರಗಳ ಹೂಗೊಂಚಲಿನ ಮಕರಂದವನ್ನು 

ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ದುಂಬಿಗಳ ರುಂಕಾರವು ದಿಗಂತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. 

ಯಾವ ಹೂಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮೊಗ್ಗುಗಳು. ಯಾವ ಲತೆಯನ್ನು 

ಕಂಡರೂ ಪುಷ್ಪಭರದಿಂದ ಅದು ಬಗ್ಗಿಹೋದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ 

ವಸಂತನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ತೋಟಗಾರನು 

ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಲಂಕರಿಸಿದನು. 

ವನದ ನಡುವೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆರುಮಾಮರದ ಶೋಭೆಯನ್ನು 

ಹೇಳತೀರದು. ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಳನ್ನು ಸಮಮಾಡಿ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ 

ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥನ ಸುಂದರವಾದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಂದು 

ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧವಿಧವಾದ ಹೂಗಳು, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಧನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ 

ದಿಸುವ ತೆಳುಬಟ್ಟಿ ; ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳು - ಹೀಗೆ ಪೂಜಾ 

ಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಊರಿನ ಹೆಂಗುಸರ ಗುಂಪಿನಿಂದ 
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ಸುತ್ತುವರೆದ ಅವಂತಿಸುಂದರಿಯು ಅಲಂಕೃತಳಾಗಿ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕಯೆಂಬ 

ಗಳತಿಯೊಡನೆ ಮಾರ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು. ತಾನೇ ನೀರೆರೆದು 

ಣ್ಕಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಆ ಮಾವಿನ ಮರದ ಬುಡವನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿದಳು. 

ಉದ್ಯಾನವನದ ಸೊಬಗಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಚಿಗುರು ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಮರಗಳು ಮೆಲ್ಲೆಲರಿಥಿಂದ 

ತಲೆದೂಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಕನ್ನಡ 

ವಕ್ಕಗಳು ದುಂಬಿಗಳು ಇಂಚರದಿಂದ ದನಿಗೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದುವು. ಅದನ್ನು ಕೇಳು 

ತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ವಸಂತನ ಒನಗಯನ್ನು ನಿಚಾರಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. 



೨೦ ಮಹಾಕೆಪಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಸುತ್ತಲೂ ತಿಳಿಸೀರಿನಿಂದ ರಮ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕೊಳಗಳು ಕಮಲ ಕನ್ನೆ ದಿತೆ 

ಕಲ್ಬಾರ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ನಗುತ್ತಿದ್ದು ವು. ಆ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೂ ! ತ್ತಿದ್ದ 

Ep ಭೂ ಮೆಲುದನಿಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು 

ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದವ ನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ 

ಮಾನುರದ ಕಡೆಗೆ ನುಗ್ಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದನ ನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂತಿದ್ದ ಅವನ 

ಸ್ನೇಹಿತನು ನೆರಳಿನಂತೆ ಅವನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮುಂದು 

ವರೆಯಲು ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಕೈಸನ್ನೆ ಯು ಧೈರ್ಯ 

ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಹೆಂಗುಸರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಕಾಣುವಂತೆ ಅವರೀರ್ನರೂ ವಿಂತರು. 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಧಾರಿಯ ನೋಟವು ಪೂಜೆಮಾ ಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಂತಿ 

ಪಕ. ಕಡೆಗೆ ನಾಗಿತು. ಅವಳನ್ನು ಮೂರ್ತಿಮಂತಳಾದ ಲಕ್ಷಿ ಯೆಂದು 

ಅವನು ಬಗೆದನು. ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಪುತ್ರಿಯು ಮುಖನೆತ್ತಿ 

ನೋಡಿದಳು. ತನ್ನ ಪೂಜೆಗೊಲಿದು ವರಪ್ರದಾನಮಾಡಲು ಬಂದ ಮೈವೆತ್ತ 

ಮನ್ಮಧನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದಳು. ಮೆಲಿಲರಿನಿಂದ ಅಲುಗಾಡುವ ಲತೆಯಂತೆ 

ಮದನಾವೇಶದಿಂದ ನಡುಗಿದಳು ಆ ತರುಣಿ. ಆತನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ 

ಲಾರದೆ ಗೆಳತಿಯ ಒಡಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಳು. ಆತನ ಸೌಂದ 

ರ್ಯದ ಬಲೆಗೆ ಅವಳ ಮನೋನೃಗವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿ ತ್ತು. ಅವನನ್ನು ನೋಡ 

ದಿರಲು ಅವಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇರ್ವರ ಮನಸ್ಸೂ ಸ: ಬರೆಯಿತು. 

ಆತನ ಊರು - ಕೇರಿ, ಕುಲ ತೀಲಗಳನ್ನರಿಯಲು 1೫೬1088 ಕಾತುರ 

ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ರೂಪದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಆತನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ 

ಳೆಂಬ ಅಸೂಯೆ ಯಿಂದ ಮನ್ಮಧನು ಅನಳ ಮನಸ್ಸ ನ್ನು ಕಡೆದನು. ಅವನ 

ಹೆಸರು ಅನ್ವರ್ಧವಾಯಿತು. 

ರಾಜಪುತ್ರಿಯ ನಚ್ಚಿನ ಗೆಳತಿಯಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಗೆ ಇನರೀರ್ವರ 

ಭಾವೈಕ್ಯವು ಗೋಚರವಾಗದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ಉಪಾಯವು 

ಫಲಿಸಿದ ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಆನಂದವನ್ನು ನೋಟದಿಂದಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾದ 

ಪುಷ್ಸೋದ್ಭವನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಳು. ರುಜವಾಹನನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ 

ಅವಂತಿಕಾಪ್ರರದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಪುಷ್ಸೋದ್ಧ್ಸವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 
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ಸೇರಿದನು. ಅಂದೇ ಇವಳು ಈತನು ಅವಂತಿಸುಂದರಿಗೆ ತಕ್ಕ ವರನೆಂದು 

ಬಗೆದು ಸಮಯ:ನನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈತನು ಮಗಧ ದೇಶದ ರಾಜ 

ಪುತ್ರನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸಕಲ ಕಲಾ 
ಕುಶಲನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ಪತಿಯಮೂಲಕ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು 
ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಳು. ಇಂದು ಮನ್ಮಥವೂಜಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಂತೆ 

ಕಾಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ತಾನು ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಂತೆ ಪುನ್ಸೋ 

ಧೃವನೊಡಸನೆ ಬಂದ ರಾಜಪುತ್ರನ ರೂಸಕ್ಸು ರಾಜವುತ್ರಿಯು ಮನಸೋತಳು. 

ಇವರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮಹಾನಂದ. ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು “ ಸಖಿ, ಸಮಸ್ತ 

ಕಲಾ ನಿಪುಣನೂ ದೇನತಾ ಸನ್ನಿ ಧಾನಯುಕ್ತನೂ ಯುದ್ಧ ಶುಶಲನೂ 

ಆದ ಮಣಿಮಂತ್ರೌಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಮಾರನಂತಿರುವ ಈತನನ್ನು 

ಸತ್ಯರಿಸು?” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯು ಮಾತ 

ನಾಡಿದಳು.  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಂತಿ 

ಸುಂದರಿಯ ಮನಃಕಾುತುರತೆಗೆ ಉತ್ತರವು ದೊರೆಯಿತು. ಮಾರಪೂಜೆಗೆಂದು 

ಬಂದಿದ್ದ ದೊರೆಮಗಳು ಜಿತಮಾರನಾದ ಕುಮಾರನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ 

ಸಖಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಾನು ನೋಟದಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಸತೃರಿಸಿದಳು. 

ಆ ವೇಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ರಾಜಹೆಂಸನು ಬಂತು. ರಾಜ 

ಪುತ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಬ ಆನಯಾಯಿತು. ಪಕ್ಕ 

ದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೆಳೆತಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರುನಂತೆ ಹೇಳಿದಳು. 

ಆಗ ರಾಜಪುತ್ರನು ಇದೇ ಸುಸಮಯನೆಂದು ತಿ:ದು ತನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಜ 

ಪುತ್ರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳತೊಡಗಿದನು-- 

« ಗೆಳತಿ ಬಂದೆ ಶಾಂಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದನು. ಅನನು ವಿಹರಿ 

ಸಲು ಕಾಂತೆಯೊಡನೆ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಳದ ಸಮಿಾಪರದಲ್ಲಿ 

ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಂಸವನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಎರಡು ಕಾಲು 

ಗಳನ್ನೂ ತಾನರೆಯ ದಾರದಿಂದ ಬಿಗಿದನು. ಹಂಡತಿಯ ಕಡೆ ನೋಡಿ 

& ಕಟ್ಟ ಹಾಕಿರುವ ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಶಾಂತನಾದ ತಸಸ್ತಿಯೆಂತಿದೆ ' 

ಎಂದನು. ಆಗ ಆ ಅರಸಂಚೆಯು ಶಾಂಬನನ್ನು ಕುರಿತು" ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 

ಆನಂದದಿಂದಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿದೆಯಾದ್ದರಿಂಡ ನೀನೂ ಎರಡು 
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ತಿಂಗಳು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರು. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ 

ನಿಯೋಗ ನೀಟ ಹಲ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಗಮನಾಗುವುದು' ಎಂದು ಶಸಿಸಿತು, 

ಶಾಂಬನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತ ನಿಮ್ಮಿಬ ರ 

ಮುಂದಿನ ಹುಟ್ಟಿ ನಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆಯು 

ಆದ ೈಶ್ಯವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಂಸ ಸವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಾರದು. 

ರಾಜಪುಶ್ರನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜಪುತ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಹುಟ್ಟನ 

ನೆನಪು ಬಂತು. ತನ್ನ ಸತಿಯೇ ಇವನೆಂದು ಬಗೆದು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮನ 

ನ್ಫಿಟ್ಟೆಳು. ಮಗಳ ವಾ ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಾಣಿಯನ್ನು 

ಜಾ ಮಿತ್ರ ಸಹಿತನಾದ ರಾಜಪುತ್ರನು ಗಿಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. 

ಮನೆಗೆ | 6 ಈರಿ; ಮಗಳನ್ನು ಒಬಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದಳು. 

ಗತ್ಯುಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಅರಗುವರಿಯು ಆ ರುಜಹಂಸ ಕುಲಕೆ ಸ್ರನೇ ಆಡಳು ನನ್ನ 

ನ ಬಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಯನ್ನು 6 y 

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡದಿಶಬೇಡ” ಎಂದು ಹಂಸಕ್ಟೆ ಹೇಳುವಳೆಂತ 

is ನಟುಹೋದಳು. 
ಸ 

ದ್ದ 

ಆ ಫುಲ್ 1 ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಆಕ ಅಪಹರಿನಿರುವಳು. ಆಕೆಯನ್ನು 

ನನ: ಯಾಗುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಇಸ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ ಶೋಟಚಿಸುತ್ತೀನೆ. ಆತೆಗ 

ಧ್ವರ್ಯ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 

ುನವೂ ಒಮ್ಮನವ: ಯಿತು. ಶತ್ರು ರಾಜ ಜಪುತ್ರಿ 

ಉಪಾಯವನ್ನು ಕುಣದೆ ಚ ೫0 ಕಳ 

ವಡ ii ಲ್ಸ ನಿಜ್ಬಲಾರದೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಉ ದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ 

ನೊಡನೆ ಬಂದನು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ನ್ನೂ ನೆನೆಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಮಂದ ಮಾರುತದಿಂದ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾವಿನ 

et 
TE 
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ತಳಿರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿದನು. ಮನ್ಮಥನ ದೂತರಂತಿರುವ ಕೋಗಿಲ್ಕೆ 

ಗಿಳಿ ದುಂಬಿಗಳ ಇಂಚರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಮನ್ಮಧನಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೆ 

ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ವನನೆಲ್ಲ ತೊಳಲಿದನು. 

ದೈವವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಗಳೂ ತಾನಾಗಿಯೇ 
ಒದಗುವುವು. ರಾಜವಾಹನನ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತ ಅನುಕೂಲ ಬೈವಮೋ ಎಂಬಂತೆ 

ನಿದ್ಯೇಶ್ವರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕನು ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದನು. 

ಅವನು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ತೆಳುವಾದ 

ಚಿತ್ರಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟ್ಟಿದ್ದನು. ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಜವಾಹನನನ್ನು ನೋಡಿ 

ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಅಪರಿಚಿತನು ಯಾರೆಂದು ರಾಜಪುತ್ರನಿಗೆ 

ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ರಾಜರ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ 

ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಊಯೂರು ಸುತ್ತುತ್ತ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ 

ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದರೋ 

ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ರಾಜಪುತ್ರನ ಉಬ್ಬೆಗಕ್ರ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಪುಷ್ಸೋ 

ಧೃವನು ಇನನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದೆಂದು ಬಯಸಿ ಇದ್ದ 

ಸಂಗತಿಯೆಲ್ಲನನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದನು. ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರನು 

ಮುಗುಳುನೆಗೆಯಿಂದ ರಾಜಪ್ರತ್ರನ ಕಡೆ ನೋಡಿ “ ತಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ 

ನಾನಿರುವಾಗ ತಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಸ್ರದು? " ನನ್ನ ಇಂದ್ರಜಾಲ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ 

ಮಾಲನ ರಾಜನನ್ನೇ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಿಗರೆದುರಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ 

ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಂತಃಪುರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡು 

ವೆನು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯನನ್ನು ಮೊದಲೇ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಗೆಳತಿಯ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಆನಶ್ಯಕ'ವೆಂದು ನುಡಿದನು. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮಿತ್ರನನ್ನು 

ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಟ್ಟಿ ರಾಜಪುತ್ರನು ಮೆಚ್ಚುಗೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು 

ಬೀಳ್ಕೂಟ್ಟನು. ತನ್ನ ಮನೋರಥವು ಫಲಿಸಿತೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಬಾಲ 

ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹೋಷಾಯವನ್ನು ರಾಜಪುತ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯ 

ಪಡಿಸಿದನು. 

ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಭ್ರಮ,. ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕನ 

ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಂತಃಪುರ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಲವರಾಜನೂ 
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ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಅವಂತಿಸುಂದರಿಯು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೋ ನೆನವನ್ನು 

ಹೇಳಿ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಳು. ವಿಮೇಶ್ರರನ ಪರಿಜನರು ವಾದ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠದಿಂದ ಗಾಯಕಿಯರು 

ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಭಿಕರೆಬ್ಲರೂ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಿಗಳಾಗಿ ಐಂದ್ರಜಾಲಿ 

ಕನು ನನಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಆಡಿಸಿದೆಂತೆಲ್ಲಾ ಇಮ್ಮಡಿಯ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅತ್ತ 

ಕಡೆಯೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ನರಿಜನರನ್ನು ಸುತ್ತು ವಂತೆ ಮಾಡಿ 

ವಿದ್ಯೇಶ್ವರನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತನು. ಸಲಹೊ 

ಭಯಂಕರ ವಿನವನ್ನುಗುಳುವು ಹೆಡೆಗಳ ರತ್ನಗಳ ಸಾ 
ಯನ್ನೇ ಬೆಳಗುವ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲ್ಲೂ ಸರಿದಾಡಲಾರಂ 

ಹದ್ದುಗಳು ಹುವುಗಳನ್ನು ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹುರುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ನರಸಿಂಹನು ಅಟ್ಟ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉಸುರು 

ಗಳಿಂದ ಅವನ ಎದೆಯನ್ನು ಒಗೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಜನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಿಕಿತನಾಗಿದ್ದನು. 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗಳಂತಿರುವ 

ತರುಣಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಸುಲಕ್ಷಣನಾದ ರಾಜವುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು 

ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದನು. ಜನು ಒಪ್ಪಿದ 

ಕೂಡಲೇ ವಿದ್ಯೀಶ್ವರನು ಎಲ್ಲನನ್ನೂ ನೋಹೆಗೊಳಿಸುವ ಅಂಜನವನ್ನು 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಇವು ಯಕ್ಷಿಣೀ 

ಆಟಿವೆಂದು ಬಗೆದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿ 

ದ್ದಂತೆ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯೆಂತೆ ಅಲಂಕೃತಳುದ ಅವಂತಿ ಸುಂದರಿಯು ರಂಗ 

ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ರಾಜವಾಹನನೂ ಬಂದನು. ಪುರೋಹಿತರನ್ನು 

ಬರಮಾಡಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗನುಸ-ರವಾಗಿ 
A 

ವಿದ್ಯೀಶ್ವರನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದನು. “ಎಲ್ಲ ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕ ಪುರುಷರೂ 

ಹೊರಟುಹೋಗಿ” ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಯಾ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗುನಂತೆ 

ಅವಂತಿಸುಂದರೀ ರಾಜವಾಹೆನರು ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 

ವಿದ್ಯೇಶ್ವರನು ವಿದ್ಯಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಾಲನರಾಜನಿಂದ ಒಹುಮಾನ ವಡೆದು 

ಹೊರಟುಹೋದನು. 
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ಹೀಗೆ ಸಫಲಮುನೋರದನಾದೆ ರಾಜವಾಹನನು ನೂತನ ವಧುವಿ 

ನೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ರಾಜಪುತ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು 

ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರಗಳಾದ ಹೆದಿನಾಲ್ಬು ಲೋಕಗಳ ಕತೆಗಳನ್ನು 

ಹೇಳುತ್ತ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನು. 

೫ 

ಮಾಕನಾರನು ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದುವೆರಿಂದ ಅವನ ಮಗ ದರ್ಪಸಾ:ನಗೇ 

ಈಗ ಮಾಲವಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಚಂಡವರ್ಮ 

ನೆಂಬ ಮಂತ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಸಸ್ಸುಮಾಡಲು ಕ್ಸೀ ಎಸ 

ಪರ್ವತಸ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಚಂಡವರ್ಮನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿ 

ಇರಲಿಲ್ಲ. ದರ್ಪಸಾರನು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ರಾಜಪುತ್ರಿ 

ಯಾದ ಅನಂತಿಸುಂದರಿಯು ತನ್ನವಳೇ ಎಂದವನು ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಗದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸಿಂಹವರ್ಮನ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರಿಯಾದ 

ಅಂಬುಲಿಕೆಯನ್ನು ತನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಚಂಡ 

ವರ್ಮನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನು. ಸ್ರೂರಿಯಾದವನು ತನಗೆ ಅಳಿಯನಾಗುವುದು 

ಸಿಂಹೆವರ್ಮನಿಗೆ ಇಸ್ಟ ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನನು ಇನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು 

ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಇದನ್ನೇ ನೆಸಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಗದ್ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ 

ಯಾದ ಚಂಮ ವಟ್ಟಣನನ್ನು ಮುತ್ತಲು ಚಂಡವವರ್ಮನು ಹವಣಿಸು 

ಈ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತಃಪುರದ ಆನುಗಳು ಚಂಡವರ್ಮನ 

ಒಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದರು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಚರ್ಯಗಳರಡೂ 

ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅನರ ಮಾತು ತೊದಲು 

ತ್ರಿದ್ದುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ 

ಅವರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ “ ಪ್ರಭೋ, ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಯಾವಿ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದುನೆ. ಅನನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜಪುತ್ರನ 

ಕಳೆಯು ಕಣ್ಣೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಕಾಲುಗಳರಡರಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ 
4 
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ಸಂಕೋಪೆಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತಳಾದ ರಾಜಪುತ್ರಿಯು ಈ 

ಆಕಸ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನರಿಯದೆ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪುರುಷನು 

ಅಂತಃಸುರವನ್ನು ಹೋಗೆ ಸ್ರವೇಶಿಸಿದನೆಂಬುದೇ ಊಹಿಸಲಾಗದ ವಿಷಯ 

ವಾಗಿಜೆ. ಕಂಡ ವಿಷಯನನ್ನು ಸ್ತಾನಿಯವರಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 4 

ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ನುಡಿದರು. 

ಚಂಡನರ್ನನ ಆಶಲತೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದುತುಯಿತು. ಅನನು ಕಳ 

ವಳಗೊಂಡ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಸಹ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಃಪುರದ ಕಡೆಗೆ 

ನುಗ್ಗಿದನು. ಕೋಪದಿಂದ ಅನನ ರಕ್ತವು ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಂಪಡರಿದ 

ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೆಂಡವನ್ನು ಕುರುತ್ತು ಅನನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವೇಷಧಾುರಿಯನ್ನೇ 

ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದನು... ಅನನ ಮುಖವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದಂತೆ 

ಕುಣಿಸಿತು. ಪ್ರಷ್ಸೋದ್ಭವನ ಒಡನುಡಿಯೂ ಸಕಲ ಕಲಾಕುಶಲನೆಂದು 

ವ್ರಸಿದ್ಧನೂ ಆಗಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇಸಧಾರಿಯೇ ಅವನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು. 

ಇಸ್ಟೊಂದು ಚಪಲನಾದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣುಧಮನನ್ನು ದೇವತೆಯೆಂದು ತಿಳಿದ 

ಪಟ್ಟಿಣಿಗರ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಟ್ಟನು. “ಆಃ! ನನ್ನಂತಹ ಪುರುಷ 

ಸ್ಸ ನಿದ್ತೂ ನನ್ನ ಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಟುರಭಾವದಿಂದ ಪುವೆಯಾದ ಅನಂತಿಸುಂದರಿಯು 

ಮೋಸಗಾರನೂ, ಒಳಗೇ ಪುಪವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾನದನನೂ, 

ಚಸಲನೂ ಆದ ಇನನಲ್ಲ- ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಮನಲ್ಲಿ - ಅನುರಕ್ತಳುದಳೇ ! 

ಇರಲಿ. ಈ ದುನ್ಬಯು ತನ್ನ ಅಪಾತ್ರಾನುರಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲನನ್ನು ಈಗಲೇ 

ಕಾಣುವಳು. ಶೂಲಾಲಂಕೃತನಾದ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಪ್ರಲಸಿಸುತ್ತು ಹುಬ್ಬು 

ಗಂಟಟ್ಟಿನು. ಭಯಂಕರವಾದ ಮುಖವುಳ್ಳ ವನಾಗಿ ಅವನು ಯಮದಂಡ 

ದಂತಿರುವ ತನ್ನ ತೋಳಿನಿಂದ ರಾಜಪುತ್ರನ ಕೈಯನ್ನು ಹಡಿದೆಳೆದನು. 

ಪ್ರತೀಕರಿಸಲಾಗದ ದೈನಿಕವಾದ ಆ ಆಪತ್ತಿಗಾಗಿ ನೊಂದ ರಾಜಪುತ್ರನು 

ಸಹಜವಾದ ಧೃರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಸಹನೆಯೇ ತಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರ 

ವೆಂದು ತಿಳಿದನು. * ಅಂಜೆ ನಡೆಯನವಳ್ಳೇೊ ಅಂಚೆಕತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೂ, 

ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸು.” ಎಂದು ಮನದನ್ನೆ ಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 

ಪಡಿಸಿ ಶತ್ರುವತನಾದನು. ರಾಜಸುತ್ರನನ್ನು ಶೂಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕಂದಿದ್ದ 

¢ < 
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ಚಂಡವರ್ಮನ ಮನೋರಥವನ್ನು ಮಾನಸಾರ ದಂಪತಿಗಳು ನಡೆಯ 

ಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಳಿಯನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮುಗ್ಧರರಾದದಿ. 

ಆದರೆ ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ಅಳಿಯನನ್ನು ಸರೆಯಿಂದ 

ಬಿಡಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಚಂಡವರ್ಮನೂ ನಡೆದ ಸಮಾಚಾರವನ 
ಲ ಎ 

A) 
ಖಿ 

ಡುತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಸಸಾರನಿಗ ತಿಳಿಸಿ ಅವನಿಂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು 

© ಸುಂದರಿಯು ಕೈೆತನ್ಪಿ ಹೋದಂತೆ ಅಂಬಾಲಿಕಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ 

ಪಾಲಾಗುವಳೋ ಎಂದವನು ಭೀತನಾದನು. ಅಂಗರಾಜನಾದ ಸಿ 

ವರ್ಮನು ಇವನ ಬೆದರಿಕಗಳಿಗೆ ಸಗ್ಗಲಿಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಳೆಗದ ಹೊರತು 

ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಅವನಿಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ನೃನ್ಯಾಧಿಸತಿಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ 

ಅನನು ದೊಡ್ಡ ನೈನ್ಯಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಗದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಚಂಷಾ 

ನಗರವನ್ನು ಮುತ್ತಿದನು. ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ 

ಬಿಟ್ಟಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತನ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾನೆಂಬ ಭಯದಿಂದ 

ಅವನನು ತನ್ನ ನೈನ್ಯದ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಚಂವಾನಗರಕ್ಳ ಕರೆದುಕೊಂಡು 

ಹೋದನು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯೆಲ್ಲೂ ಅನರಿಗೆ ನಂಬುಗೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಮಾನಸಾರನ ಒಲಾತ್ಪಾರಲ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಯಾರುದರೂ ಅವನನ್ನು ಬಟ್ಟು ಸ 

ಬಹುದೆಂದವನು ಶಂಕಿಸಿದನು. ದರ್ಪಸಾರನಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರುವವರೆಗೂ 

ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಳಾದ ರಾಜಪುತ್ರನೂ ಇರಬೇಕಂದು ಅನನು ತನ್ನ ಆಳು 

ಈಗ ಚಂಡವರ್ಮವ ಮನಸ್ಸು ಅಂಬಾಲಿಕಯತ್ರ ತಿರುಗಿತು. ಆವಂತಿ 
ಆ) 
ಟು 

ಛೈ 

ಸಿಂಹನರ್ಮನೂ ಹೆದರದೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮನಸ್ಸು 

ಮಾಡಿದನು. ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಶತ್ರುವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ 

ನಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಗೆದು ಸ್ನೇಹಿತರುದ ರಾಜರ ಒಳಿಗೆ ದೂತರನ್ನಟ್ಟಿ ಅವರ 



೨೮ ಮಹಾಕವಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಸೆ (ಕಿಸಿ ದ್ದನು. ಮಾಲವರಾಜ್ಯದ ಡ್ನ 

ಸಹಿಸದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ pi ೂ ಇದೇ ಸಮಯವೆಂದರಿತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ 

ದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಚ ಪಾನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಬ 

ಸಿಂಹನರ್ಮನು bai ಸಹುಯ ಸಂಪತ್ತು ಒದಗುವವರೆಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಸದೆ 

ಕೂಡಲೇ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರ ಹೊರಟನು. ಗರ್ವವೇ 

ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದಂತಿದ್ದ ಅವನ ರೂಪು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ಸಾಹ 
ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಬಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಇನು ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ 

ಭಯೆನನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದುನವು. ಆದರೇನು? ಮಾಲನ ಸುಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಫನ್ಯ 

ದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಂದಾಗಲೀ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ 

ಸೈನ್ಯದಿಂದುಗಲೀ ಆಗದ ಕೆಲಸ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಹೆವರ್ಮನ 
ಸಕಲ ಸೈನ್ಯವೂ ಯುದ್ಧಮಾರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಯಿತು. ವರ್ಮಮಾತ್ರಾ ವಶಿಷ್ಟ 

ನಾದ ಸಿಂಹನರ್ಮನು ನುರ್ಮಸ್ವ ಛಗಳಲ್ಲಿ ವೆಟ್ಟು ತಾಗಿ ಶಿಧಿಲವಾಟ ಗ 

ದಂತೆ ಚಂಡವರ್ಮನ ಕೈಸರೆ ನ ದನು. ತಾ ತಂದೆಯಾದ 

ಸಿಂಹೆವರ್ಮನನ್ನು ಆ ದುಷ್ಟ ನು ಕಬ ಲ್ಲರಳಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ 

ರಾಜವಾಹೆನನಂತೆ ಅವನನ್ನೂ ನೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟನು. ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾರು 

ವವರಾರು? 

ಚಂಡವರ್ಮನ ಸಂಭ್ರಮವಂತೂ ಹೇಳತೀರದು. ಎಂದಿಗೆ ಅಂಬು 

ಲಿಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವಳೊಡನೆ ವಿಹೆರಿಸುವೆನೆಂದನನು ಹಾುತೊರೆ 

ಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಆಗಲೇ ಬರಮಾಡಿದನು. ಬೆಳಗಿನ 

ಜಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶಸ್ತ್ರಮುದ ಲಗ್ನ ನಿದ್ದುದರಿಂದ ಷ್ಟ ಯನ್ನು ಆ ಲಗ್ನ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ಖಗ ನಶ ಯಿಸಿದನು. ಲೇ ಇ. ಐ ಸ್ನಾನ 

ವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ಕಂಕಣನನ್ನು 'ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು he ಸಿದ್ಧನಾದನು. 

ಈ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದರ್ಪಸಾರನಿಂದ ಉತ್ತರವೂ ಬಂದಿತು. “ ಕನ್ಯಾಂತಃ 

ಪುರವನ್ನೇ ದೂಹಿಸಿದನ ನಲ್ಲಿ ದೆಯೆಗೂ ಅನಕಾಶವುಂಟೇ? ಮಾನುವಮಾನ 

ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸ ಸದ ಮುದಿರುಜನು ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೋಹೆದಿಂದ ಹೇಳಿ 

ದ್ರನ್ನೂ. ನೀನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೇ ? ಕಾಮುಕನಾದ ಅವನ ಚಿತ್ರವಧೆಯನ್ನು 
ತಿಳಿಸಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿಸು” ಎಂಬ ದರ್ಸ 



ರಾಜವಾಹನ ೨೯ 

ಸಾರನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವನು ತಡಮಾಡದೆ ರಾಜ 

ಪುತ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲೆಳಸಿದನು. ಮಾವಟಗನನ್ನು ಕರೆದು “ ಸಕಲ ಸಾಮಗ್ರಿ 
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಂಡಪೋತನೆಂಬ ಮದಗಜವನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ 

ನಿಲ್ಲಿಸು” ಎಂದುಜ್ಞಾಸಿಸಿದನು. Ks ಬಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಧಾರಿಯನ್ನು 

ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆನೆಯ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ 
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಾನೇ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುತ್ತೀನೆ. ಅಂಗ 
ರುಜನ ಸಹುಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಜರನ್ನೂ ಕೈಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಆ ಆನೆ 

ಯನ್ನೇ ಏರಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಪರಿಜನರನ್ನು 

ನೋಡಿದನು. ಬೆಳಗಿನ ಕೆಂಪು ಇನ್ನೂ ಆಕಾಶವನ್ನ ಡರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಸ 

ರಲ್ಲಿಯೇ ಚಂಡವರ್ಮನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಅರಮನೆಯ 

ಒಳಗೆ ಮದುವೆಯೆ ಸಂಭ್ರಮ ; ಹೊರಗೆ ರಾಜಪುತ್ರನ ವಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ. 

ಒಳಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸವಿ; ಹೊರಗೆ ದುಃಖದ ಕಹಿ. ಆದರೇನು, ನಿಧಿಯ 
ನ್ಲಾರು ಬಲ್ಲರು? ಮೋದನು ಖೇದಾಂತವಾಗುವುದುು, ಖೇದವು ಮೋದಾಂತ 

ವಾಗುವುದಲ್ಲವೆ! 

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಕಲಿತ ಚರಣನಾದ ರಾಜವಾಹನನು 

ಉನೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಥಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತು ಚಂಷಾರಾಜಧಾನಿಯ ಅರಮನೆಯ 

ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವನಿದ್ದರೂ ಅನನ 

ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬೆಗದ ಸೂಚನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಭಾವಧೀರರು ಸಾನಿಗೆ 

ಹೆದರುವರೇ? ! ಆದರೂ ಮಂತ್ರಹತವಾದ ಹಾವಿನಂತೆ ಅವನು ಶಕ್ತಿಗುಂದಿ 

ದ್ದನು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅನನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರಳಿದುವು. ತನ್ನ ಎದುರಿ 

ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ತೇಜಃಪುಂಜರಂಜಿತಳಾದ ಶ್ರೀನ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ 

ನೋಡಿದನು. ಅವಳು ಯಾರೆಂದು ಅನನು ಊಹಿಸದಾದನು. ತನ್ನ 

ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಕೋಶೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂದಿ 

ನಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಶ್ರರ್ಯದಿಂದ ಬೆರಗುವಡೆದು ಸುತ್ತ 

ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಎದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಬಲವಂದು 

ಕೃಜೋಡಿಸಿ 

ಭ್ರ 
ಛ) 
ಆ 



ಪ್ಲಿಂ ಮಹಾಕಸಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

“ಹೀನ, ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಹಿನ 

ಕ ಬಾರು 

" ನಾನು ಸುರತರು ಮಂಜರಿಯೆಂಬ ಚಂದ್ರಕೆರಣ ಕುಲದ ಅಪ್ಸರೆ. 

“ ಇಲ್ಲಿಗೇತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ?” 

ik ವೀರಶೇಖರನೆಂಬ ವಿದ್ರಾಥರನು ಬಳ್ಳಿ ಯ ಸಂಕೋಶಿಯಾಗಿದ್ದ 

ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದುಹೋದನು.” 

“ ಲೀನು ಸಂಶೋಖೆಯಾಗಿ ಬೀಳಲು ಕಾರಣವೇನು?” 

4 ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಹಿಗಳ ಶುಪ.” 

“4 ಮುನಿಗಳು ನಿಷ್ಟಾರಣವಾಗಿ ಮುನಿವರೇ ?” 

“ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಲಹಂಸವೊಂದು ಕಮಲವೆಂದು 

ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಅಟ್ರಿ ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅದನ 

ನನ್ನ ಮುತ್ತಿನಹಾರವು ಕಡಿದು ಸ್ನಾನದಿಂದೇಳ 

ಮೇಶೆ ಬಿತ್ತು.” 

ಟಿ (ಲು 

ಇ) 
೦೨ 

4 ಲೋಹವಾಗೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಿದ ಮುನಿವರನು ಮ 

ನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಸಂಕಲೆಯಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ L 

« ವೀರಶೇಖರನು ನ ಕುಲುಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಪಖೆಗಳಿಂದ ಜಿಗಿದು 

“ಹೆಸ ಹವಸಕರಲಿ ಬಳಯ ಸಕಪಣೆಯಾಗಿ ಜಡಿ ರಜ ನನ್ನನ 
ಬೆ ಗ | ಟ್ ಸ ಮಿ 

ಅಕಸ್ಮುತ್ತಾಗಿ ವೀರಶೇಖರನೆಂಬ ನಿದ್ಯಾಧರನು ಹೊಂದಿದನು. ಅನನು 

ನಿದ್ಯಾಧರ ಚಕ್ರನರ್ತಿಯಾದ ನರವಾಹನ ದತ್ತನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಯಸಿ ತಪಸ್ಸು 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಸಸಾರನನ್ನು ಸೇರಿದನು.” 

“ ಶೂರರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” 

“ ದರ್ಪಸಾರನೂ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಅವಂತಿಸುಂದರಿಯನ್ನು 

ಅವನಿಗೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ವಾಗ್ಬಾನಮಾಡಿದನು. ಅಂದು ಮೊದಲು 

ಗೊಂಡು ಅವಂತಿಸುಂದರಿಯನ್ನ್ಲೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾಧರನು ಒಮ್ಮೆ 



ರಾಜವಾಹನ ಫ್ಲಿ೧ 

ಕನ್ಯಾಂತಃವುರವನ್ನು ತಿರಸ್ಪರಿಣೀ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ 

ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ರಾಜಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಕಂಡನು. ಮಹಾನುಭಾವನಾದ 

ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇರೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು 

ನನ್ನಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು.” 

4 ಲೋಹೆರೂಸದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು?” 

« ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಮಹರ್ಷಿಯು ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ಕುಗ್ಗದಂತೆ 

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು.” 

“ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಮಾ 

ಧಾನ ಪಡಿಸು.” 

4 ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದನ್ಸರೆಯು ಅದೃಶ್ಯಳಾದಳು. 

ಅಚ್ಚರಸಿಯು ಕಾಣದಂತಾದುದೇ ತಡ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದ ಕೋಲಾ 

ಹೆಲಧ್ವನಿಯು ಅರಮನೆಯ ' ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ಷೋಭೆಗೀಡು 

ಮಾಡಿತು. ಸೈನಿಕರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಂಗಳ ಸದನ 

ವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರುಸುದನು ಅಮಂಗಳ ಸದನವಾಗಿ ಶವಾಗಾರವಾಗಿದ್ದಿತು. 

ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನು ಅರಮನೆಯೊಳಕ್ರ ನುಗ್ಗಿ ನಾಣಿಗ್ರ ಹಣಕ್ಕೆಂದು 

ಚಾಚಿದ್ದ ಚಂಡವರ್ಮನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದೆಳೆದು ಬಾಕುನಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ 

ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನೆಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಜನರು ಓಡಿಬರುತ್ತಿ ದ್ದರು. 

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜಪುತ್ರನು ಅದೇ ಆನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅರಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ 

ಬಂದನು. ತಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮಹಾವೀರ 

ನಾರೆಂದು ಹುಡುಕಿದನು.. * ಸಾಮಾನ್ಯ (ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಪ್ರ 

ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾವೀರನು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 

ಈ ಆನೆಯನ್ನೇರಲಿ. ನನ್ನೊಡನಿರುನ ಅವನನನ್ನು ದೇವ ದಾನವರಾರೂ 

ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾರರು” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆ ಕಳ್ಳನು 

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಂದು ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಬಗ್ಗಿದ್ದ ಆನೆಯನ್ನೇರಿದನು. ಆ 

ನೀರನ ಕೈಗಳೆರಡೂ ರಾಜಪುತ್ರನ ದೇಹೆನನ್ನೂ ರಾಜಪುತ್ರನ ಕೈಗಳೆರಡೂ 

ಆ ವೀರನ ದೇಹವನ್ನೂ ಗಾಢವಾಗಿ ಜಿಡಿದುನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಗು 

ತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲನ ಸೈನೃವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಸಿಂಹನರ್ಮನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದು 



ಕ್ಕಿ ಮಹಾಕನಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜರ ನ್ಫಿನ್ಯಗಳು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಚಂಡವರ್ಮನು 
ಅಳಿದಂತೆ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಯಿತು. ಆಗ ರಾಜವಾಹನನು 
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು. ಆ ವೀರನು ಆಸ್ತ್ರಮಿತ್ರನಾದ ಅಸಹಾರವರ್ಮನೇ 
ಆಗಿದ್ದನು. ಬಹು ದಿನಸದಿಂದ ಅಗಲಿದ್ದ ಮಿತ್ರನನ್ನು ಕಂಡ ಅನನ 

ಆನಂದಕ್ಕೆ ವಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನಹುರವರ್ಮನೂ ರಾಜನಾಹನನನ್ನು 
ಗುರುತಿಸಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಸುಪ್ರಭಾತನೆಂದು ಬಗೆದನು. 

ಆ 

ಅವನು ರಾಜಪುತ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ತರಿಸಿ " ಧನನಿತ್ರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 
ಅಂಗರಾಜನನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರಸ 

ರೊಂದಿಗೆ ಒರುವಂತೆ ಆಜ್ಚೆಮಾಡಲೇ? ಎಂದನು. ರಾಜಪುತ್ರನು 
ಟೆ ನಿನ್ನಿ ಪ್ಟ್ದಂತೆ ಆಗಲಿ” ಎಂದನು. 

C 

ರಾಜಹಂಸನೂ ವಸುಮತಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನವನ್ನೂ 

ಎಣಿಸುತ್ತ ಹೆದಿನಾರುವರುಷಗಳು ಎಂದಿಗೆ ಕಳೆದಾವು ಎಂದು ಯೋಚಿನು 

ತ್ತಿದ್ದರು ನಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜನಾಹನನ ಸೈನಿಕರು 
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ರಾಜವಾಹನನು ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದುದನ್ನೂ 

ಅನನ ಜೊತೆಯ ಕುಮಾರರು “ ರುಜವಾಹನನೊಂದಿಗೇ ನುನ, ರಾಜಹಂ 
ನನ್ನು ನಮಸ್ಸುರಿಸುನೆವು. ಇಲ್ಲಮದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ರಾಣಗಳನ್ನೆ ಗಾ ಎ 
ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ 

ರಾಜನಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರದಂತಾಯಿತು. ಏ ಮಾತ್ರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಾಣದ 
ವಸುಮತಿಯ ದುಃಖವು ವನುಮತಿಯೆಲ್ಲೇ ಹಿಡಿಸಲಾರದುದಾಯಿತು. ವಿಜಯ 
ಯಾತ್ರೆಯು ಹೋಗಿ ಜವನಗರ ಯಾತ್ರೆಯಾಯಿತೋ ಏನೋ ಎಂಬ 
ಸಂದೇಹವು ಅವರ ಶೋಕವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಕುಮಾರರ 
ನಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಕೌತುರವಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅವರನ್ನು 
ಸುಮ್ಮನಿರಿಸದೆ ವಾಮದೇನ ಖ.ಹಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತು. ತ್ರಿಕಾಲ 
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ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮಹಿರ್ಹಿಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ ಶೋಕ ಸಂತಪ್ರರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ 

ಸುವ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು! 

ಆಹ್ನಿಕಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ವುಮದೇವ ಖುಷಿಗಳು ಪ್ರಣಿಧಾನ 

ಮನಸ್ವರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಜದಂಪತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಲವಂದು 

ಪೊಡಮಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಕು. ಇವರು ಬಂದುದಾಗಲಿ ಒಂದಕಾರಣ 

ವಾಗಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಪಸ್ಸಿಗೆ ದೂರ 

ಸಿದ್ಧಿಯಾವುದು? ಸಮಾಧಿಯಿಂದೆದ್ದ ಖುಹಿವರರು ಟೀ “ರಾಜ್ಯ! 

ಸತಿಯೊಡನೆ ನೀನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನವನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ನಿನ್ನ 

ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರನೂ ಅವನ ಗೆಳೆಯೆ ಕುಮಾರರೂ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನು 

ಅನುಭವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ದಿಗ್ಹಿ ಜಯವನ್ನು. ಪೂರೈಸಿ 

ನೊಂಡು ದೊಡ್ಡ. ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಹದಿನಾರು ನರ್ಷಗಳ 

ಅನಂತರ ವಿಜಯಶೀಲನಾದ ಸು ಸುಖವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗು 

ವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈಗ ಯಾವ ಬಗೆಯೆ ಸಾಹಸಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು 

ಮಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ನುಡಿದರು. ರಾಜದಂಪತಿಗಳ ಆಶಾದೀವಿಗೆಗೆ 

ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದಂತಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರೀರ್ವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು 

ದಿನವೂ ಯುಗದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. 
ಹದಿನಾರು ವರುಷಗಳು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಕಳೆದುವು. ಕುಮಾರರ 

ನತ್ತಾಂತವೇನೊಂದೂ ತಿಳಿಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಹಂಸನು ವ್ಯಾಕುಲ 

ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುನಿವರರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ ಸರಿಸಿ 

“ ಸ್ವಾಮಿ, ತಾವು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಅವಧಿಯು ತೀರುತ್ತ ಬಂತು. ಆದರೂ 

ಕುಮಾರರ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬರುವರೆಂಬುದನ್ನು ದಯೆ 

ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಬಿನ್ನೈಸಿದನು. 

ಯಹಿವರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡಿ ಕುಮಾರರ 

ನಿಷಯವನ್ನರಿತು ಳತೊಡಗಿದರು - " ಜಾಟ್ ಮೊದಲಾದ 

ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರರೂ Whigs ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಭೂಮಂಡಲ 

ವನ್ನೇ ತಮ್ಮದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಚಂವಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಡೆ 

ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೀಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಲು ದೂತರ ಮೂಲಕ 
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ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸು”. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜನ ಸಂತಸಕೆ ಪ ಮೇರೆಯುಂಟೀ 

ಬಸು] 1೬ ಲ್ಲಿ ೫ 1೫೫ ರಾಣಿಯ ಬಳಿಗೆ 

ತಿಳಿಸಿ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಚಾರರನ್ನು ಚಂಪಾಸಟ್ಟಣ 
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ಆ ಚಂಪಾನಗರದಲಿ ಚಂದ ಫೋತನ ನ್ನೇರಿ ಹೊರಟಿ ರಾಜವಾಹೆ 

ನನು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅನಹಾರ ವರ್ಮನ SS ಅರಮನೆಯ 

ಮುಂಭಾಗದ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 

ನದಿಯ ತೀರಕೆ ಬಂದನು. ರಮ್ಯವಾದ ಆ ಸುರನದೀ ತೀರ ಪ್ರದೇಶವು 

ರಾಜಪುತ್ರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಜೂ ಸಣ್ಣ ಮಿಳಲಿನಿಂದ 

ತುಂಬಿದ್ದ ಆ ತೀರವು ಗಂಗೆಯ ನೀರಹೆನಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದ ಮಂದ 

ಮಾರುತದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಲ್ಪಹೊತ್ತು ಕುಳಿತು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದೂ ಮತಃ ಕಾಲ. ಆಗತಾನೆ ಉನಯಿ 

ಸುತ್ತಿದ ದ್ದ ಬಾಲಸೂರ್ಯನ ಸಮತೀತೋ್ಣ ಕಿರಣಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೀರದ 

ಗಿದಗಳ ಸಂದುಗಳಿಂದ ಇಣಿಕಿ ನೊ ಈೋಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಆ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ 

ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜನೋ ಎಂಬಂತೆ ಮುಗಿಲು ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಒಂದು 

ಆಲದಮರವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಿತು ಅಪರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಎಣ್ಣೆಸೆಗಳಿಗೂ 

ಹಬ್ಬ ದಿತ್ತುಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಿದು ನು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ 

ಊರೆಗೋಲಾಗಿದ್ದ ಬಿಳಲುಗಳು ಆ ಆಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪದ ಕಂಬಗಳಂತೆ 

ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುನು.  ರಾಜವಾಹನನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಗ್ದನಾಗಿ 

ನೋಡಿದನು. «" ಬುದ್ಧದೆ (ನಮೂ ದಕ್ಷಿಣುಮೂರ್ತಿಯೂ ks ಮರದ ಬುಡ 

ವಿಜ್ಞನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತಮ  ಜ್ಞ್ಞಾನಬಂಡಾರವನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಂಚಿದರು'' 

ಎನ್ನುತ್ತ ಸಿೆಯನಕಜಿನೋಡಿ ರುಜಪುತ್ರನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು 

ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೊ €೧ನೆಂದನು. ಅದರಂತೆ ಅವಹುರವರ್ಮನು ಮೊದಲು 

ತಾನು ಆನೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಹೆಸ್ತ ಲಾಘವಕೊಟ್ಟು ಕುಮಾರನನ್ನು ಇ ಇಳಿಸಿ 

ದನು. ಆ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಫಯ ದ ಮಳ ಇನ್ನು ಸಮಮಾಡಿದನು. 

ಅಲ್ಲಿ ರುಜಪುಶ್ರನು ಕುಳಿತನು. ಒಡನೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಅನನ ಸುತ್ತ 

ಕುಳಿತರು. 

dL 

ಟೆ 
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ಅಪಹಾರವರ್ನುನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಧನಮಿತ್ರನು ಸಿಂಹವರ್ಮನನ್ನು 

ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಆ ರಮಣೀಯವಾದ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅರಗುವರನ 

ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. ಮಿತ್ರನಾದ ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ಹೊಂಟ 

ಉಪಹಾರವರ್ಮ, ಅರ್ಥವಾಲ್ಲ ಪ್ರಮತಿ, ಮಿತ್ರಗುಪ್ತ, ಮಂತ್ರಗುಪ್ತ 

ಮತ್ತು ವಿಶ್ರುತರೆಂಬ ಗೆಳೆಯರು ತಂತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು 

ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಮ ನೈನ್ಯಗಳೂಡನೆ ಸಿಂಹವರ್ಮನ 

ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದು ಚೆಂವಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ದೈನಿಕವಾಗಿ ರಾಜವಾಹನನೂ 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ ದರ್ಶನಾ 

ಕಾಂಕ್ಸ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನದೀತೀರಕ್ಕೈ ಬಂದರು. “ಆ ಏಸಿದು! ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೂ 

ಒಟ್ಟಿಗೇ ಬಂದಿರುವರು. ಇದೆಂತಹ ಅಭ್ಯುದಯ!'' ವೆಂದು ಹೊಂಪುಳಿ 

ಹೋಗಿ ರಾಜವಾಹನನು ನ್ನೀಹಿತರನ್ನೆ ಲ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ 

ಸತ್ಕರಿಸಿ ಆಲಿಂಗಿಸಿದನು. ಹತಸ್ಸರ ಕುಶಲಸ್ರಶ್ಲೆಗಳು ನಡೆದುವು. ತನ 

ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಬಿನ್ನ 

ಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಬಹುಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿದ ಗೆಳೆಯ ಗುಂಪು 

ಸಂತೋಷದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಿತು. 

ಆ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾಜಹಂಸನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ದೂತರು ಅಲ್ಲಿಗೆ 

ಬಂದರು. ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜವಾಹನನು ತಂದೆಯ 

ಅನಾಮಯನನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದನು. ಸೇವಕರು ವಿನಯದಿಂದ ರಾಜಹಂಸನ 

ಆಜಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ರಾಜವಾಹನನು ಎದ್ದು ಆ ಪತ್ರವನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಿದನು. 

« ಕ್ಷೇಮ. ಪುಸ್ಸಪುರದಿಂದ ರಾಜಹಂನನು ಚಂಪಾನಗರದಲ್ಲಿ 

ವಾಸವಾಗಿರುವ ರಾಜವಾಹನ ಮೊದಲಾದ ಕುಮಾರರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾವ 

ಪೂರ್ವಕ ಅಪುಣೆ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ-- ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು 

ಪಡೆದು ಹೊರಟುಹೋದ ನೀವು ವನಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲಯದ ಬಳಿ ಸೈನ್ಯ 

ವನ್ನು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಟುಹೋದ ರಾಜವಾಹೆನನು 

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕ ಕುಮಾರರು 

ಬಲ್ 
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ಹೊರಟುಹೋದದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು 

ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಕುಲ ಚಿತ್ತರಾದ ನಾನು ವಾಮದೇನ ಮಹರ್ಷಿಗಳ 

ಆಶ್ವಾಸನದಂತೆ ಹೆದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅತಿ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಕಳೆದೆವು. 

ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆಂಪಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೇರಿರುವುದನ್ನೂ ಮಹರ್ಷಿ 

ಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆ 

ದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲಕೂಡ ತಡಮಾಡದೆ - ನೀರಡಿಸಿದರೆ ನೀರನ್ನು 

ಕೂಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದುಕೊಂಡು - ನೀವು ಬರತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ 

ನನ್ನನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ವನುಮುತಿಯನ್ನೂ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿರುವ 

ರನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುವಿರಿ.'' 

ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ರಾಜವಾಹನನು ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಮುಖವನ್ನೂ 

ನೋಡಿದನು. ಮಹಾರಾಜರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ 

ಯೇನಿದೆ? ಉಜ್ಜಯಿನಿಯನ್ನು ನಾವು ಚಂಪಾವಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. 

ಉಜ್ಜಯಿನಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರೆ ನಮ್ಮ 

ದಿಗ್ವಿಜಯವು ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತಯೇ ಸರಿ” ಎಂದೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೂ ಏಕ 

ಕಂಠದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಸಿದರು. ಅವರವರು ಬಂದಿದ್ದ ಸೈನ್ಯಗಳ ಬಹು 

ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹಿಂತಿರು 

ಗಿಸಿದರು. ಉಚಿತ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೊಡನೆ 

ಎಲ್ಲರೂ ಪುಷ್ಪಪುರಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಚಂಪೆಯರಸು ಓಂಹ 

ವರ್ಮನೂ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದನು. 

ನೇರವಾಗಿ ಪುಪ್ಪಪುರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಜ್ಜ 

ಯಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಪುಪ್ಪಪ್ರರಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದುಹೊರಟರು. ತಾವು 

ಹೊರಟಿರುವ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ 

ಬಂದಿದ್ದ ದೂತರನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿದರು. 

ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿಯು ಹತನಾದುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಸಟ್ಟರೂ ಮಾನಧನ 

ನಾದ ಮಾನಸಾರನು ತನ್ನ ನ್ಸನ್ಯದ ಸೋಲನ್ನು ಕೇಳಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಅಳಿಯನಾದ ರಾಜವಾಹನನು ಗೆಳೆಯೆರ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ರುಜಧಾನಿಯನ್ನು 
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ಮುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮನ್ಮುಲ ಮರುಗಿದನು. ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಪ್ರಾಣ 

ಗಳನ್ನಾ ದರೂ ಬಲಿಗೊಟ್ಟು ಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಲ್ಲವೇ ? ಮುದುಕ 

ನಾದರೂ ಮಾನಸಾರನು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು 

ಎದುರಿಸಿದನು. ಈಶ್ವರನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಗದೆಯನ್ನು ಅವನು ಎತ್ತ ಲಾರದೆ 

ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾನ್ಯ ಆಯುಧಗಳಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. 

ಶೂಸನಾದ ಅವನು ಶೂರರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿದು ವೀರಸ್ಪರ್ಗ 

ವನ್ನು ಸೇರಿದನು... ಮಾಲನ ರಾಜಧಾನಿಯು ಮಗಧರಾಜಕುಮಾರನ 

ವಶವಾಯಿತು. 

' ಮಾಲನ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಸ್ವಾಧೀನವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಮಾರರು ಆ ದೊಡ್ಡ 

ರುಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮನಗೊಟ್ಟಿರು. ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಟರೂ ರಾಜ 

ನೀತಿ ಕುಶಲರೂ ಆದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರಸಿ ಉಚಿತ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ 

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿಯಮಿಸಿದರು. ಅವಂತಿಸುಂದರಿ 

ಯೊಡನೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದ ರಾಜಪುತ್ರನು ಹಿಂದಿನ ಕಪ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಯೇ 

ಮರೆತನು. ಆಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗೆಳೆಯ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅವನು ಪುಷ್ಪ 

ಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. 

ಪ್ರ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ ಹೋದ ರಾಜನು 

ಅಲಂಕೃತವಾದ ನಗರದ ಹೂರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರರನ್ನು ಎದುರು 

ಗೊಂಡವು. ಆಗಮನವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಹಂಸ ಮತ್ತು ವಸು 

ಮತಿಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಾಜವಾಹನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ 

ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಆಲಿಂಗನ ಕಶಲಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಡೆದುವು. 

ರಾಜನು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರರನ್ನೂ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿ 

ದನು. ಮಹಾರಾಜನು ಮೊದಲೇ ದೂತರನ್ನ ಟ್ಟ ಆಗಮನದಿಂದ ಉತ್ಸವ 

ವನ್ನು ಮಹರೋತ್ಸವವಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ವಾಮದೇವ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು 

ವ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನು. ಪ್ರಾರ್ಧನಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ದಯ 

ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮುನಿವರರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೊಡ 

ಮಟ್ಟಿರು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿನೀತರಾದ ಕುಮಾರರನ್ನು ಮನವಾರೆ ಆಶೀ 

ರ್ವದಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಅವರ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು 
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ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರರನ್ನೂ 

ಶುರಿತು "4 ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪಾಲಿ 

ಸುತ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರುಜಹಂಸ 

ವಸುಮತಿಯರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕುರಣರಾಗಿರಿ.” ಎಂದು ಖುಹಿವರರು ಹಿತ 

ವಚನವನ್ನು ನುಡಿದರು. 

us ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಟಸಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮಾಡಿ “" ಇದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಪಃ 

ಪ್ರಭಾವದ ಫಲ. ತಮ್ಮ ಆಕೀರ್ನಾದ ಬಲದಿಂದ ಮಾನುಷಮರ್ಲಭವಾದ 

EE ನನಗಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜವಾಹನನೇ ಮಗಧ 

ಮಾಲವರಾಜ್ಯಗಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿ 

ಪಾಲಿಸಲಿ. ಗೆಳೆಯ ಕುಮಾರರೂ ಅವನ ಸಹಾಯಕ ರಾಜರಾಗಿರಲಿ 

ನಾನು ನಂಶಪರಂವರಿಗೆ ಚ ದ್ವಿತೀಯನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು RE y ಶಮ ಧಮನ ಕೈವಲ್ಯ 

ವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. 

ಅದೆಪ್ವೆ ಆ ಚೂ ಟಃ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಸೂಸುತ್ತ " ತಧಾಸ್ತು' 

ಎಂದನು. 

ತಹ 



ಪುಷ್ಪವುರಿ ಎಂಬುದು ಮಗಧರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ. ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿ 

ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿರುವ ರತ್ನ ರಾಶಿ 

ಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಸಂವತ್ತನ್ನು "ಸೂಚಿನ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ನಗರವು ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ 

ಗಳಿಗೂ ಒರೆಗಲ್ಲಿನಂತಿದ್ದಿತು. ಮಗಧದೇಶದ. ದೊರೆಯಾದ ಹು ತು 

ರಾಣಿಯಾದ ವಸುಮತಿಯೊಡನೆ ಹೆಲವು ಕಾಲದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತ 

ವ್ರಜೆಗಳ ಅನುರಾಗಕ್ಕೆ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಮೂವರು ಮಂತ್ರಿ 
ಗಳ ೪ದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಸದೊ, ದ್ಯೋದ್ಸವನೆಂಬುವನಿಗ ರತ್ಲೋದ್ಭವನೆಂಬ ಮಗನು 

ಹುಟ್ಟದನ »» ವಂಶವರಂಪರೆಯಿಂದ ಅವರಿ ರತ್ನ ವ್ಯಾವಾರಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಶಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ``೦ದಿನಿಂದ ರತ ಕ್ಸ ವ್ಯಾಮಾರದಲ್ಲಿ ನಿಪ್ರಣನಾಗುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದನು. ಬರಬರುತ್ತ ರತ್ನೊ ದೃನನು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕುಶಲನಾಗಿ 

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು A ಪ್ರಾಪ್ರವಯಸ್ಫನಾದ ಅವನು 

ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣಸಂವಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ದ್ವೀಪದಿಂದ ದ್ವೀಸಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ಹೀಗೆ ದ್ವಿ ಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ AE: 

ಸಲ ಕಾಲಯವನ ದ್ರೀಪಕ್ಕ್ ಕ್ ಬಂದನು. 

ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ದ್ವೀಸವನ್ನು ನೇರಬೇಕಾದರೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 

ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ 5 ವ್ರಯಾಣಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿ ತ್ರಿದ್ದಿತು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ 

ಸಮುದ್ರವು 1 ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ನಾವೆ 

ಯಿಂದ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವುದು ಅವ್ಬ (ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. 

ಒಂದು ಸಲ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀಂ ತು: ಪು ತ್ಯುವಿನ ದಾಡೆಯಿಂದ 

ಪಾರಾದಂತೆ REL ಇನ್ಫೊಂದು ಕಪ್ಪ ಸ ತರವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಣದಾಕೆ 

ಯಿಂದ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆ ಸಂಸತ್ಸಮೃದ್ಧ ದ್ವೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು 
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ಹಿಂತೆಗೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದನರು ಅನುಕೂಲ ದೊರೆತರೆ 

ಬೇರೆ ದ್ರೀನದಿಂದಾಗಲ್ಲೀ ದ್ವೀನದ ಮಧ್ಯದಿಂದುಗಲ್ಲೀ 

ಸಮುದ್ರದ ಕೊನೆಯಿಂದೂಗಲ್ಲೊ ದಿಗಂತದಿಂದ:ಗಲೀ ವರನನ್ನು ಬರ 

ಮಾಡುವನಲ್ಲನೇ ! 

ತರುಣನೂ ನುಂದಶನೂ ಆವ ರತ್ನ್ನೋ 

ಕೊಟ್ಟು ರುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಲಗುಪ್ತನು ನಿ 

ನವವಧುನಿನೊಂದಿಗೆ ಆ ತರುಣನ್ಯಾನಾರಿಯು 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟನು. 

ರತ್ನೋದ್ಭನನು ಊರನ್ನು ಬಟ್ಟು ಬಹಳ ವರ್ನಗಳಾದುವು. ಆವನ 

ಮನಸ್ಸು ಪುಪ್ಪಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಸುಗಿತ್ತು. ಸಹೋದತ ಸ್ನೇಹೆವು ಅವನನನ್ನು 

ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಫಿಲ್ಲಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಗುನ್ರನು ಅಳಿಯನು ಎಲ್ಲಿ 

ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವನೋ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರೆತೆಯೊ 

ಕಂಡು ಬರೆದಂತೆ ಬೇಕುಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. 

ಸುಂದರಿಯಾದ ಮನೋನುಕೂಲೆಯಾದ ಸತಿ; ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧ ವಾದ 

ಭುವನದಂತಿರುವ ಭವನ; ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೃಢವಾದ ಯವ್ವನದಿಂದ 

ತುಂಬಿದ ದೇಹೆ- ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದರೂ ಒಡಹುಟ್ಟಿ ದವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ 

ಕುತೂಹಲವು ಅವನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ದೂರಮಾಡಿತ್ತು. ಕೊನೆ 

ಗೊಂದು ದಿನ ಅವನು ತುಂಬುಬಸಿರಿಯಾದ ಸತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು 

ಪುಪ್ಸಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಮಾವನು ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯಿಂದ 
ತ 

ಹೇಳಿದರೂ ಅಳಿಯನ ಮನಸ್ಸು ದ್ವೀಸವಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು 

ವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು 

ನರವೇರಿಸಿದನು. 

ಅನುಭವಿಸುತ್ತ 

ಹವ ೩ 
“ಎಲ್ಲ 

ನು 

ುಖಗಳನ್ನು 
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ಒಡಂಬಡಲಿಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯು ಪ್ರಸವಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಳಾಗುವ 

ವರೆಗಾದಶೂ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ವಿಧಿಯು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು 

ಶ್ರಿರುವಾಗ ವಿವೇಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಅನಕುಶನೆಲ್ಲಿ? 

ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎತ್ತ 

ನೋಡಿದರೂ ನೀರು. ಪ್ರಪಂಚವೇ ಜಲಮಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಫೀರಿನ 

ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಕಣ್ಣಿ ಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಬಸಿರಿಯು 

ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅತ್ತೆ ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಳು, 

ಅಸರ ವಯಸ್ಸಿನ ದಾದಿಯೊಬ್ಬಳು ು ಅವಳ ಆಸರೆಯಾಗಿ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 

ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಸಮುದ್ರವು ಶುಂತವಾಗಿದ್ಟುದರಿಂದ ನಾವಿಕನೂ 

ಹರ್ಷಚಿತ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಎಂದೂ ಸಮುದ್ರಯಾನವು ಇನ್ಟೊಂದು ನಿರಾತಂಕ 

ವಾಗಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು 

ಮುಂಬರುವ ಆಪತ್ತ ನ್ನು ಶಂಕಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರತ್ನೊ ದ್ಭ ವನ ಸ್ವಾಂತದಲ್ಲಿ 

ಪುಷ್ಪಪುರಿಯ ದೃಶ್ಯ ಗಳ ಸಮುದ್ರದ ಅೆಗಳಂತೆ ಸಾ ಮೇಶೊಂದು 

ಮೂಡಿ ಚಂ ಅಗತಯ ಗರ್ಭದ ಭರದಿಂದ ಅಲಸೆಯಾದ 

ತರುಣಿಯೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೋವಿನ ಸೆಲೆಯು ಕಂಡುಬಂದು ಮುಬ 

ಬಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸಮಿಸಾಪದಲ್ಲಿದ್ದ ದಾದಿಯು 1% ಹೇಳುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. 

ನಿಸತ್ತು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಿ ಕ ಬರುವುದೇ 

ಹಡುಗು ದಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ MS ತ್ತು. ಯಾನ ತೊಂದ 

ರೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಿದ್ದರೆ' ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಸುಖವಾಗಿ ದಡವನ್ನು 

ಮುಟ್ಟಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯ 
ತೊಡಗಿದುವು. ಗಾಳಿಯು ಬರಬರುತ್ತ ಚಂಡವಾಯಿತು. ಹಡಗು ಅರೆ 

ಯನ್ನೇರಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ ಇಳಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ಕಡಲು ಇವರ ಸುಖಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಂಡು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಕುದಿಯು 

ತ್ರಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಭಯಂಕರವಾಗುತ್ತ ಬಂತು. ಬೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನೇ ಅಲುಗಿಸು 

ವಂಥ BEI ಬೆಟ್ಟ ಗಳಂತೆ ಮುನು ಮುಟ್ಟುವ ರಭಸದಿಂದ 

L 

hi ಕೀಳು ಪಿನ್ನು € ರಗಳೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ "ಕ್ಷಿದ ಹಡಗು 
ನಿಕನ ಕೃಮಾ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯತಕ್ತೆಗಳ ಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲಾ 

0 
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ತ್ತು. ವಿಶಾಲವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ 
ಕದ ೨ ತ್ರಿ 

ಒಮ್ಮೆಯೇ ಕಾಣದಾಯಿತು. 

ನಿಧಿಯು ಕ್ರ ರವಾಗಿದ್ದ ರೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ 
ಗಿಗಿ \ 

ದಲ್ಲಿ ಆದು PEP ಟೈ ಭಿ ರ್ನಿಣಿಯಾದ ಸುವೃತ್ತೆಯನ್ನು ಬಾಚೆ 

ತಬಿಕೊಂಡಿದ ದಾದಿಯು praia ಬರುತ್ಲಿದ ಹೆಲಗೆಯೊಂದನ್ನು 
ಬ ಎ ಬ್ರ ಇ ಎ 

ಹಿಡಿದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುಂತವಾದಂತಿದ್ದ ಕಡಲಿನ ಅಜೆಗಳ ಸಹಾಯ 

ದಿಂದ ಆ ಹಲಗೆಯು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೆಡೆ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. 

ಪತಿಯನ್ನಗಲಿದ ಸತಿಗೆ ದಾದಿಯ ಸಹಾಯವೂ ಹಲಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದುದೂ ಅಸ 

ಕುರವೆಂದೇ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ತಾನೂ ನೀರಿನಪುಲಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ 

ವಿರಹವನ್ನು ಅನುಭನಿಸಬೇಕಾದ್ದಿರಲಿಲ್ಲನೆಂದು ಅವಳು ಬಗೆದಳು. ಸಂಕುಚಿತ 

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವಳು ದಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿ ದ್ದ ಳು, 

ಅದೊಂದು ಹೆಗ್ಗಾಡು. ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೂ ಕ್ರೂರ ಮೃಃ ಗಳ್ ಶಬ್ದ. ಜತೆಗೆ 

ಬಸಿರಿನ ನೋವು ಬೇರೆ. ಮೊದಲ ಶ್ರಾಂತಳಾಗಿದ್ದ. ಸುವ ವೃತ್ತೆಯು ನಡೆಯ 

ಲಾರದವಳಾದಳು. ವೇದನೆಯು $4 ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಆಗ ತಾನೇ 

ಹುಟ್ಟಿದ ಸುಲಕ್ಷಣನಾದ ಮಗುವು ನಿಶ್ಚೇತನಳುಗಿದ್ದ ತುಯಿಯನ್ನ ಲ್ಲವಿದ್ದರೂ 

ಘನಿ ದಾದಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ವಡಿಸಿದನು. ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ 

ಸೇರುವುದೊಳ್ಳೆ ಯದೆಂದು ಬಗೆದ ದಾದಿಯು ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ 

ಮಗುವನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಹಗು ಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿಯೊಂದನ್ನು 

ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಳು. ದೊರದಲ್ಲೂಬ್ಬ ಬುಷಿಕುಮಾರನು ಬರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು. 

ಅವಳು ಕಂಡಳು. ಆಗ ಅನಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಬ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಅವನನನ್ನು 

ಕೇಳಿ. ಮಾರ್ಗವ ನ್ನು ತಿಳೆಯೋಣವೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಪ್ಟರಲ್ಲಿ 

ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯೊಂದು ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿತು. ದುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ 

ಮರಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಸಿಸ ಹ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ತ್ರಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಹೆದರಿದ 

ದಾದಿಯು ಓಕ? ಭಿಹಿದಳು. ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನಳ ಕಗ 

ಳಿಂದ ಮಗು ಜಾರಿತು. ತನ್ನ ಸ್ರಾಣದಾನೆಯಿಂದ ಮಗುವಿನಾಸೆಯನ್ನು 

ತೊರೆಮು ಅವಳು ಓಡಿದಳು. ಖುಹಿಕುಮಾರನು ದೂರದಿಂದ ಇವನನ್ನು 

ಕಂಡು ಮುಂಡೆ ಏನುಸುವುದೋ ನೋಡೋಣವೆಂದು ಸಮಾಸದ ಬಳ್ಳಿಯ 

ao 
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ಟೊಡೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ತು ಇಣಿಕಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮದಗಜವು ಮುಂದೆ 

ಬರುತ್ತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೀಳವಾಗಿದ್ದ ಶತ್ಥೃ ನೂಂಡಿಲಿ 

ನಿಂದ ಎತ್ತಿಕೂಂಡಿತು. ಅಯ್ಯೋ! ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವು ಆನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೆ 

ಸಾಯುವುದಲ್ಲಾ ಎಂದು ಖುಸಿಕುಮಾರನ ಮನಸ್ಸು ಕರುಣೆಗೀಡಾಯಿತು. 

ಅಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆಯು ಕೇಳ ಒಂತು. ಆ ಗರ್ಜನೆಗೆ 

ಹೆದರಿದೆ ಆನೆಯು ನೊಂಡಿಲಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವನು ್ಸಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ' 

ಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿನಿಂದ ಮಗು ತಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಒಂದು 

ಎಲುಬಾದರೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಎಂತಹ 

ಪ್ರಾಣಿಯು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಉಳಿಯುವುದಲ್ಲವನೇ! ಆಕಾರದಿಂದ ಕಳ 

ತ್ರಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳತಿದ್ದ ವಾನರನೊ 

ಮಾಗಿದ ಹೆಣ್ಣೆಂದು ಕೃಯಲ್ಲಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಆಸೆಗೆ 

ತಕ್ಕ ತೆ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.. ಕೂಡಲೆ ಅದು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಸೆಯದೆ ಅಳುತ್ತಿದ 

ಆ ಧುಗುವನ್ನು ಅಗಲವಾದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೂಂದು 

ಮರಕ್ಕೆ RS ಸಿಂಹವು ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಟು 

ಹೋಯಿತು. 

ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುರಿಕುಮಾರನು ಪೊದೆಯಿಂದ ಹೊತ 

ಹೊರಟು ಧೃರ್ಯ "ದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದನು. ಮಗು ಏನಾಯಿತೋ 

ನೋಡೋಣವೆಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದನು. ಅಕಾರಣ 

ಕರುಣೆಗಳಲ್ಲವೇ ಸಜ್ಜ ಫೈ ನರಿ! ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದನು. 

ಅಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಗು ಕ್ಲಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲೊಲ್ಲದು. ಸುತ್ತ ಮುದುಕಿಯನ್ನು 

ಹುಡುಕಿದನು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳ ಸುಳಿವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವನ್ನು 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ವಾಮದೇವ ಖಷಿಗಳ 

ಶ್ರಮಕ್ಕ ತಂದನು. ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ಹುಕಿ ಆ ಮಗುನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 

ಆಳ 

ಆರ್ರಿ 
ಪಡಿಸಿ ದರು, ಬಳಿಕ ಗುರುಗಳ ಒಳಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. ನಡೆದ 

ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಿಜ್ಞಾನಿಸಿದನು. ಸುಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ 

ಟ 

೪೦ 

ಮಗುವನ್ನು ಖುಹಿಗಳು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನನ್ನೊ 

ಯೋಚಿಸಿದರು ಆ ಮಗುವು ಯಾರಂಒದನ್ನು ಜ್ಞಾನ 
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ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕುರಿತು “ ವತ್ಸ! ನೀನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ 

ಹೆಂಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳು. ಸತಿಯೊಡನೆ ರತ್ನೋದ್ಭವನು 

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿತು. ಅವನ ತುಂಬು ಗರ್ಭದ 
ಹೆಂಡತಿಯು ಹಲಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿದಳು. ಅವಳು 

ಹಡೆದ ಮಗುವಿದು. ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು” ಎಂದನು. 

ವಾಮದೇವ ಶಿಷ್ಯನು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ತಂದು ರಾಜನಿ 

ಗೊನ್ಸಿಸಿ ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ಸೈಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಶ್ಚರ್ಯಸಟ್ಟಿ ರಾಜನು 
ಆದರದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡನು. ಪುನ್ಫೋದ್ಭವನೆಂಡು ಆ ಮಗುವಿಗೆ 

ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದನು. ಪುಷ್ಸೋದ್ಧವನು ರಾಜವಾಹನನೊಂದಿಗೆ 

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಬಳೆದನು. 

೨ 

ವಲಿ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ರತ್ಲೋದ್ಭವನೂ ಬಹಳ 

ಕಸದಿಂದ ದಡವನ್ನು ಸೇರಿದನು. ತುಂಬು ಬಸಿರಿನ ಹೆಂಡಿತಿಯು ಸಮುದ್ರದ 

ಪಾಲಾದಳೋ ಏನೋ ಎಂದವನು ಹೆದರಿದನು. ಅನುಕೂಲೆಯಾದ 

ಸತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯು ಅವನನ್ನು ದುಃಖಿತನನ್ನುಗಿಮಾಡಿತು. ಎಲ್ಲಿಯೂ 

ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬಡಂಬಡಲಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು 

ಊರಿನಂತೆ ಅಲೆಯುತ್ತಾ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ದ ತಾಪಸನ ಆಶ್ರಮವನ್ನು 

ಸೇರಿದನು. ತನಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಮಹ 

ನೀಯರ ಪರಿಚರ್ಯೆಯಿಂದ ಅನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಃಖದ 

ಬೇಗೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇನನ ಪರಿಚರ್ಯೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಿದ್ಧ 

ತುಪಸನು. “ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ಸತೀಸುತರೊಂದಿಗೆ 

ಸೇರುವೆ” ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದನು. ಆ ಕುಲವನ್ನು ಸಿರೀಕ್ಷಿತುತ್ತ 

ರತ್ಲೋಧದ್ಭವನು ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನು. 

ಇತ್ತ ರಾಜಮಹನನೊಂನಿಸ ಬಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ಸೋದ್ಭವನು 
ಕುಮಾತನೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಕಲಿತು ಅನನು ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಗೆ 

L 30 
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ಹೊರಟಾಗ ಇತರ ಕುಮಾರರಂತೆ ತಾನೂ ಅವನ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟನು. 

ರಾತ್ರಿ ಸೈನ್ಯದ ಬೀಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋದ ರಾಜವಾಹೆನನನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 

ಯಾರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಒಡನಿದ್ದ ಮುಂತ್ರಿ ಕುಮಾರರು ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಇಚ್ಛೆ ಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನೇ ಅರಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬೊ 

ಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಪುಷ್ಸೋದ್ಭವನೂ ಅವಂತಿಯ 

ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಬನು. 

ನಡು ಹಗಲು. ತಪನನು ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ತೋರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಂಡ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸುತ್ತ ಹೆರಡಿದ್ದನು. ದಾರಿ ನಡೆದು 

ಬಳೆಲಿದ್ದ ಪುಸ್ಟೋದ್ಭವನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಾರದೆ ಎಲ್ಲಿಯಗದರೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಗಿಡದ ನೆರಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದನು. ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಬಿಟ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಬಂಡೆಯೊಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಬಹು 

ದೂರದವರೆಗೆ ನೆರಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆಲಗಣ ಭೂಮಿಗೂ ಆ ಬಂಡೆಯ 

ಮೇಲಾಗ್ಬಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಂತರನಿದ್ದಿತು. ಯಾರಾದರೂ ಆ ಬಂಡೆಯ 

ಮೇಲಿನಿಂದ ಜಾರಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಣ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಪುಷ್ಬೋದ್ಭವನು ಆ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. 

ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ತುಳಿತಿರಬಹುದು. ಅಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಅನನ 

ದೃಷ್ಟಿಯು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಅವನ 

ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೆರಳು ಕಂಡಿತು. ಅದರ ಅನಯನಗಳೂಂದೂ ಕಾಣು 

ತ್ರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಯನಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆನೆಯ ಆಕಾರ 

ದಂತೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ 

ದಿಂದಲೇ ಅನನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದುದು. 

ಬಹಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪದಾರ್ಧನನ್ನು ಮೊದಲು ಅನನು 

ಮನುಷ್ಯ ದೇಹನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನುಸ್ಯನೆಂದು 

ತಿಳಿದನು. ಆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ 

ನೆಂದು ಬಗೆದ ಪುಸ್ಸೋದ್ಭವನು ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ 

ಹಿಡಿದನು. ನವತಾರುಣ್ಯದಿಂದಿದ್ದ ಅನನಿಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಿಡಿಯು 
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ವುದು ಕಷ ನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಡಿದವನೇ ಅವನನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ 

ಮಲಗಿಸಿದನು. ಅಮ್ಚೊಂದು ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು 

ಸ್ಟ.” 

ಸಾದೃಶ್ಯ ಇವನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ 

ತೊ ಹ್ಯೋಪ ಚಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ 

ವಿತ್ತನು. ಸ್ಟ se ಮೇಲೆ ಆ ಮನು ಷನ ಕಣ್ಣು ಗಳು ಅರಳಿದುವು. 

ಮೆಲ್ಲನೆ Ee ಅವಯವಗಳಲ್ಲೆ ತಕ ಹಟ್ಟು ಡಿತು. ಅವನ ಕಣ್ಣು 

ದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಪುಮ್ಸೊ ದನನ ದೇಹೆವನ್ನು 

ವರೆಗೂ ಕನ್ನ pS ತೋರಬೀಕಾಗಿದ್ದ 

ನೋಟಕ್ಕೆ ಬದಲು ಅವನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ದುಃಖವೇ ಮೂಡಿ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶಾ ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಗಲದ 

ಕುಳಿತನು. ಮಹತ್ತರವಾದ ದುಃಖವಿಲ್ಲವಿದ್ದರೆ 

ಹೆಸಕ್ಕೆ ಕೃಹಾಕರೆಂದು ಪ್ರನ್ಫೋದ್ಭವ ವನು ಆಶೋಚಿಸಿ ಅನ 

ಮತ್ತು ಈ ಸಾಹೆಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. 

ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಉಶುಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಪ ಕೈಯಿಂದ 

ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ ಆ ಪುರುಷನು : ತರುಣನೇ | ನನ್ನ ನಿಧಿಯ ನೆಂದು 

ಹೇಳಲಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ರತ ಪ್ಯಾವಾರಿಯು. ನಾನು ತುಂಬು ಒಸಿರಿನ ಸತಿ 

ಯೊಡನೆ ಬರುತಿ ತ್ರಿದ್ದಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಮುಳುಗಿ ಸತಿಯನ್ನಗಲಿ 

ಇಂದಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಆಗ ನೇಲಾದುವು. ಹದಿನುರು ವರ್ಷಗಳ 

ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ಸತೀ ಸುತರನ್ನು ನೇರುವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ದತಾಸಸನ 

ಮಾತೂ ನಿಜವಾಗುನ ಕುರುಹು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದು 

ಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಬಗೆದು ಇಂದು ಮನಸು ಸ್ಸು ದೃಢ 

| 

[ae 

ಮಾಡಿ ಈ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಹಾರದೆನು. ವಿಧಿಯು ಅಲ್ಲೂ ವಿಮುಖನಾದ್ದ 
ರಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿದನು. ಮಂದಭಾಗ್ಯನಾದ ಈ ರತ್ನೊ ( 

ದ್ಭವನಿಗೆ ಸಾವೂ ಬರಲಿಲ್ಲ'ವೆಂದು ನೊಂದು ನುಡಿದನು. ಪುಷ್ಸೋದ್ಭವನ 

ಸಂದೇಹವು ನರಿಹಾರವಾಯಿತು. ಕತೆಯು ತನ್ನ ನಿಷಯೆನನ್ನೇ ಅನು 



ಪುಸ್ಫೋದ್ಧ ಮ ೪೭ 
£ 

ಕರಿಸುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಆ ಶೋಟಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಸಂದೇಹವು ರತ್ನೊದ್ಧವನೆಂಬ 

ಹೆಸರು *ೆವಿಗೆ ಬಿದ್ದಕೂಡಲೆ ಹಾರಿಹೋಯಿತು. ಕುಲಶೀಲಗಳನ್ನ ರಿತ 

ಮೇಲಂತೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಈತಸೆಂದರಿತನು. ಆದರೂ ಆಗಲೇ ತನ್ನ 

ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 

ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಇನ್ನೇನು 

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 

ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದನಿಯು ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. “ ಸಿದ್ಧತಾಪಸನ 

ಮಾತಿನಂತೆ ಪತಿವುತ್ರರ ಸಮಾಗಮವಾಗುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾಣ 

ಬಿಡುವುದುಚಿತವಲ್ಲ: ಎಂದು ಯಾರೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು 

ಗಳೂ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದುವು. ಕೂಡಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಆ ದನಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದರು. 

ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುವುದರೊಳಗುಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಲವಂದು ಕೈಯನ್ನು 

ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಸಮಾಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವೃದೆ ಯು ಆ ಲಲನೆಯ 

ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಳೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯನ್ನು 

ಸಮಾಪಿಸಿದ ರತ್ನೋದ್ಸ ವನು ತನ್ನ ಸತಿಯಾದ ಸುವೃತ್ತೆಯೆಂದು ಗುರುತು 

ಹಿಡಿದನು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಸುವೃತ್ತೆಯೂ ವಿಸ್ಮಿತಳಾಗಿ 

ಅಗ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆದ ಪತಿ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೊಗಳುತ್ತಾ 

ಪತಿಯೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದಳು. 

ವೃದ್ಧೆಯೂ ರತ್ಲೋಧ್ಯವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸುವೃತ್ತಳ ಸ್ಪಿತಿಯನ್ನು 

ವಿವರಿಸಿದಳು. ಸತಿಪತಿಗಳು “ ಮದಗಚಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶಿಶುನ್ರ ಬದುಕುವು 

ದೆಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಮಂದಭಾಗ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ಸತ್ಪುತ್ರ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು 

ನೊಂದುಕೊಂಡರು. ವೃದ್ಧೆಯ “" ನಿಧಿಯ ನಿಲಾಸವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾರು? 

ಆಯಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕಿರಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮತ್ತಾಗಿ ನೀವಿ 

ಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪುತ್ರ ಸಮಾಗಮವೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ 

ಬಹುದಲ್ಲನೇ?” ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದಳು. ದಂಪತಿಗಳ 

ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಿವದಲ್ಲಿದ್ದ ತರುಣನ ಸುಂದರ ದೇಹೆದ್ದ ಮೇಶೆ ಬೀಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 

ಪುಸ್ಸೋದ್ಭವನು ತನ್ನ ತಂಜಿತುಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು 
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ವಿವರಿಸಿದನು. ಸತೀಸುತರಿಂದ ಕೂಡಿದ ರತ್ನೋಧ್ಭವನು ಅತ್ಯಂತ ಹರ್ಷ 

ದಿಂದ ರಾಜಹಂಸನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದನು. ದುಃಖನ್ರ ದುಃಖನನ್ನೇ 

ತರುವಂತೆ ಸುಖವೂ ಸುಖವನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲವೇ! ಇಂದಿನಿಂದ ಅಭ್ಯುದಯವು 

ಉದಯವಾಗುವ ಕಾಲನೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದು ಸಮಾಸದ ಖುಷಿಯ 

ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರು. 

ಷಿ 

ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದ ಪುನ್ಫೋಪ್ಸವನ ಇಚಿ ಯು ನೆರವೇರುವ ಕುರುಹು 

ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ರಾಜವಾಹನನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೊರಟದನು. ತಂದೆ 

ತಾಯಿಗಳು ದೊರೆಶರೇ ದಿನಾ ರಾಜಪುತ್ರನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ ರಾಜ 

ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ತವಕವು ಅನನನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 

ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿತಂದೆಗಳನ್ನು 

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಅವ್ಬಣೆವಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದನು. 

ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಿದುವು--“ ಯಾವ ಕಲಸ 

ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೂ ಜನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಧನಸಹಾಯವು ಅಗತ್ಯ. 

ಹೊಟ್ಟ ಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲನೇ! ಎಂತಹ ಅಸಹುಯ 

ಶೂರರೂ ಕುರ್ಯಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಮತೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಧನ 

ವಂತೂ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಾಳ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅದಲ್ಲಿ 

ಅಡಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಾರಣನಾದ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ 

ಇಟ್ಟಿರುವ ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ಹಣ. ಹಣವು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಣ. ಹಣ 

ವಿಲ್ಲದವನು ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದವನೇ ಸರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ 

ಕೆಲಸವು. ಹೆಣವನ್ನೂ ಜನನನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು.” ಹೀಗೆಂದು 

ಆಲೋಚಿಸಿ ಅನನು ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾದ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು 

ಸಂಪಾದಿಸಿದನು. ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು. ಸ್ಯ ಸಂಸತ್ತು ದೊರೆತ 

ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆಣಸಂಪಾದನೆಗೆ ಗಮನವಿತ್ತನು. 
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3 ಬಿದ್ದು 

ಗಳು ಆಕಾಶಕ್ಟೂ ಭೂಮಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಭ 

ಗಳಂತೆ ಥಿಂತಿದ್ದುವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಮರಗಳ ಬುಡಗಲಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ 

ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬಂಡಾರವನ್ನು ಕಾಯುವ ಕಾವಲ್ಲಗುರರಂ ತ್ 

ಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹಣದ ಬಂಡಾರವು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದಂತೆ 

ಗ 
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ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ನಿಶ್ವಯವು ಹೇಗಾ 

ಬೇಕು? ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು ಸಿದ್ಧಾಂಜನವನ್ನು ತಂದು 

ಕೈಯೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನೋಡಿದನು. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ 

ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ತುಂಬ ಹೆಣನಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. 

ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೆಂದು ಬಗೆದು ತಿಷ್ಯಸಹಾಯದಿಂದ ಆ 

ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಗೆದನು. ಬಿಲವು ದೊಡ್ಡ 

ದಾದಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಸರ್ಪದ ವಿಷಪೂರಿತವುದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು 
ಹಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು. ಅಗೆಯಲು ಉನಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಕಾಶಿ ಗುದ್ದಲಿ 

ಗಳಂದಲೇ ಆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಸುತ್ತಾ 

ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟ ನಿಂತರು. ಪುಸ್ಸೋ 

ಧೃವನು ಬಿಲದೊಳಕ್ಟೆ ನದು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯ ತುಂಬ ತುಂಬಿದೆ. ದೀನಾರ 

ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಿಸ್ಕನೊಬ್ಬನ ನಗೆ ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದನು. ನೆಲದಮೇಲೆ 

ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಯಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಬಿದ್ದುವು. ಆದರೂ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯು 
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ಬರಿದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಪ್ಪ 

ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮುಂಡೆ ಎಂದಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ 

ಸಮಯ ಒದಗಿದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 

ಆ ಬಿಲವನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿ ನು. 

ಚಂದ್ರಪಾಲನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ವರ್ತಕನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ 

ವರ್ತಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಿಕ್ಟೆಂದು ಅವಂತೀ 

ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ನು. ಹಣದ ರಾಶಿಯನ್ನು 

ಊರುಸಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುನ್ಬೋದ್ಧವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಣಿಶೃಟಕವು ಕಾಣಿಸಿತು. ಕೂಡಲೆ ಅನನು ವರ್ತಕರ 

ಗುಂಪಿನೆಡೆಗೆ ಬಂದನು. ಕೆಲವಾರು ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ 

ಗುಧವಾದ ಸ್ನೇಹವುಂಬುಯಿತು. ಜಗಳಕ್ಕೂ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೂ ಮಾತೇ 

ಕಾರಣವಲ್ಲವೇ ಸಜ್ಜನರ ಸ್ನೇಹವು ಅಲ್ಬಕಾಲದಲ್ಲೇ ರೂಪುಗೊಂಡರೂ 

ಚಿರಸ್ಥು ಯಿಯಾಗಿರುವುದು. ಚಂದ್ರಪಾಲನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ತಮವಾದ 

ರಾಸುಗಳನ್ನೂ ಹಣತುಂಬಲು ಬೇಕುದ ಗೋಣೀಚೀಲಗಳನ್ನೂ ಪುಷ್ಟೋ 

ಧೃವನು ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಣದರಾಶಿಯನ್ನು 

ಗೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಎತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿ ಅಬೀ ಸಾರ್ಧಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ 

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಂತೀ ನಗರಿಯನ್ನು ಸೇರಿದನು. 

ಚಂದ್ರಪಾಲನ ತಂದೆಯಾದ ಬಂಧುಪಾಲನು ಬಹಳ ಗುಣವಂತನು. 

ಆ ವಣಿಗ್ವರನು ಪುನ್ಬೋದ್ಭವನನ್ನು ಸಕಲವಿಧದಿಂದ ಉನಚರಿಸಿ ಕೆಲವುದಿನ 

ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಬರಬರುತ್ತಾ ಪುಸ್ಸೋದ್ಭವನೊಬ್ಬ 

ಗಣ್ಯುವರ್ತಕನೆಸಿಸಿದನು. ಬಂಧು ಪಾಲನು ಇವನನ್ನು ರುಜನಾದ ಮಾನ 

ನಸುರನ ಆಸ್ಫುನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ರುಜನುನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ವುನ್ಫೋಪ್ಸವನು ಬೇರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಸಿಸ 

ತೊಡಗಿದನು. ಆದರೂ ತನ್ನ ನಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಗೂಢ 

ವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ತಂಬೆತಾಯಿಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೇ 

ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 
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ದಿಂದಲೂ Cos ತ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗೆಳೆಯನನ್ನು 

ಕುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಕ್ಫೋದ್ಭವನನ್ನು ಬಂಧುಪಾಲನು ಕಂಡು ಈ ಮಿತ್ರನೇ ನೀನು ನಿನ್ನ 

ಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಭೂಮಂಡಲನನ್ನೆ ಲ್ಲ ಸುತ್ತಬಲ್ಲೆಯಾ? ಅದು ಆಗದ ಕರ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ದೇಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ ನಿರು. ನನಗೆ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಚಯೆವುಂಟು. ಶುಭತ ತನಿ ಜಾಗ ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯ ರಾಜವುತ್ರ 

ನನ್ನು ನೀನು ಕಾಣುವ ಶುಭದಿನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ” ಎಂದನು. ಈ ಮಾತು 

ಗಳು ಪುನೊ ಶ್ಪೋದವನಿಗೆ ಅಮೃತದಂತಿದ್ದುವು. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂಧು 

ವಾಲನ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತ ಬಂದನು. ಆದರೂ ಶುಭಶಕುನಗಳು ಗೋಚರ 

ವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಒಂದು ದಿನ ಬಂಧುವಾಲನೂ ವ್ರನ್ರೋದ್ಭವನೂ ಅವಂತೀನಗರದ 

ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಕ್ಚಿಗಳು 

ಕುಳಿತಿದ್ದುವು. ಅವುಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂಧುಪಾಲನು 

ಆ ಮರದ ಕೆಳೆಗೆ ಕುಳಿತನು. ಅವನು ಅನಧಾನದಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ದನಿಯ 

ನ್ನು ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಧ್ಯೆ ಪ ಪ್ರವ್ಸೋದ್ಧ ನೇನಾದರೂ ಮಾತನಾಡ ಶೊಡ 

ಗಿದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಸನ್ಮೆಮಾಡಿ ಮಾತನುಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು 

ಪುಸ್ಟೋಧ್ಯವನು ಮೌನವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕೂಡಲಾರದೆ ಅಲ್ಲಂದ 
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ಹೊರಟು ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಆ ಚು ಶಾಂತ 

ವ.ತಾನರಣವು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮಃ ದಿಯೆನ್ನು ಟು 

ಮಾಡುತ್ತಿ ತ್ತು. 

ಬರಬರುತ್ತಾ ಅವನು ಅಶ್ಲೊಂದು ಸಶೋವಶದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 

ಆ ಸರೋವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರಳದಿಣ್ಣೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ತರುಣಿಯೊು 
2 ್ಿ | ಆವ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಮುಖವು ಎಡ ಡಗ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿದ್ದಿತು. ನವಯವ್ವನ 

ದಲ್ಲೂ ಆ ಚಂದಿರನಂತಿದ್ದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನ ಯ ಬಗೆಗ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಆ ತರುಣಿಯ ಮಹಾ ಸಂಕಟಕ್ಟೊ ರಗಾಗಿದ್ದಂತೆಯೊ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ 

ಉಪಾಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 
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ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಷ್ಟೋದ್ಭವನು ಸಮಾಸಿಸಿ ದೀನಳಾದ ಆಕೆಯನ್ನು 

ಯಾರೆಂದು ನೋಡಿದನು. ಅವಳು ವರ್ತಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ 

ರಿಂದ ಸರಿಚಿತನಾದ ಒಬ್ಬ ವರ್ತಕನ ಮಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 

ವರ್ತಕರ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ವಿಗ್ರಹಥರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ಅವಳ ರೂಪು 

ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಧೈರ್ಯವು ಸಡಲಿತು. 

ಅವನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಕೂಡಲೆ ತಶಯಣಿಯು ಮುಖನನ್ನೆ ತ್ರಿದಳು. ಅವಳ ಬೃನ್ಯ 

ದೃಷ್ಟಿಯು ಪುಪ್ಪೋದ್ಬವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ 

ಆ ನೋಬವು ಪುನ್ಸೋದ್ಸವನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿತು. 

ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತನು. ತನ್ನ ಬೀದಿಯವಳೇ ಆಗಿದ್ದುದ 

ರಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದವನು ಕೇಳ ತೊಡಗಿದನು. “ ತರುಣೀ ಮಣಿ! ನಿನ್ನ 

ಉಬ್ಬೆಗಕ್ಟೆ ಕಾರಣವೇನು?” ಅವಳ ನೋಟನು ಸುತ್ತ ಹರಿಯಿತು. ಹತ್ತಿರ 

ದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸುಳಿವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಜನವಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ, 

ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯಬಂತು. ಭಯನನ್ನೂ ನುಚಿಕೆಯನ್ನೂ ದೂರಮಾಡಿ ಅವಳು 
ಮೆಲ್ಲನೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು. “ ಸೌಮ್ಯ, ಮಾಲವರುಜ 

ನಿಂದ ಮಾನಸಾರನು ಮುದುಕನಾದ್ದರಿಂದ ಮಗನಾದ ದರ್ಸಸಾರನನ್ನೆ 

ಗದ್ದುಗೆಗೇರಿಸಿದನು. ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕುಮಾರನು ಶತ್ರು 

ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದೆಕ್ಕಾಗಿ ತವಸ್ಸುಮಾಡಲು ಕೈಲುಸಸರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿವು 

ವನು. ಅವನ ಸೋದರತ್ತೆಯ ಮಕ್ಕಳುದ ಚಂಡವರ್ಮ ದಾುರುವರ್ಮರೇ 

ಈಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ದುರುವರ್ಮನು 

ವರಸ್ತ್ರೀ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಸಹರಿಸುತ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಕೊಡುತ್ತಿರುವನು. 
ಅವನೀಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಾತ್ಪುರವಾಗಿ ಅವಹರಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದುನೆ. 

ನಾನುದರೋ ವರ್ತಕವರನ ಮಗಳು ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಂದಿ 

ನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ, ಅಭಿಲುಷೆಯಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ 

ಕುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿರುವ ಐಶ್ಚರ್ಯವಂತನಾದ ಮನ್ಮಧನಂತಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಆ ದುಸ್ಪನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಲಿ? ಪ್ರಬಲನಾದ ಅವನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದೇ ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಷಯ” ಎಂದಳು. 

ನ 
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ಇಷ್ಟು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದುವು. ದುಃಖ 

ವುಕ್ಕಿಬಂದು ಅವಳು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಳು. 

ಮೊದಲೇ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮೋಹೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಪುಸ್ರೋಧ್ಭವನ ಮನಸ್ಸು 

ಕರಗಿತು. ಅನನು ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಲೋಚಿಸಿ “ ನಯನ ಚಂದ್ರಿಕ 

ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಹೀಗೊಂದು ವಾರ್ಶೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸು. " ಸಿದ್ಧ 

ಪುರುಷನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಮೈಮೇಲೆ ಯಕ್ಷನೊಬ್ಬ 

ನಿದ್ದಾನೆ. ಸುಂದರಿಯಾದ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬುವನು 

ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಏಕ ಸಖೀ ಸಮೇತಳಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ 

ಸುಖವಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಹವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯು 

ದೊರೆಯುವಳು ” ಎಂದು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಯದಿಂದ ದಾರುವರ್ಮನು 

ಸುಮನಿದ್ದರೂ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಗರ್ವದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು 

ಹೊಂದುವನು.” ಎಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 

ಪಡಿಸಿ ಬಂಧುಪಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಬಂಧುಷಾಲನೂ ಇವನ ಬರವನ್ನೇ 

ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಭಾಷೆಯಿಂದ 

ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದುದನ್ನು ಮಿತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ತವಕದಿಂದಿದ್ದನು. 

ಪುನ್ಫೋಧ್ಭವನು ಬಂದಕೂಡಲ ಅನನು “ ಮಿತ್ರ ಇಂದಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನ 

ಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರುಣಸ್ನೇಹಿತನಾವ ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಕಾಣುವೆ ” 

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ 

ಹೊರಟರು. 

೪ 

ದರ್ಸಸಾರನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಂದಿನಿಂದ ಚಂಡವರ್ಮನೇ ರಾಜ್ಯ 

ವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದನು. ಅವಂತೀ ನಗರದ ಜನರು ಚಂಡವರ್ಮ 

ನನ್ನು ಚಂಡಶಾಸನಗೆಂದು ಚಿನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ 

ಒಳಪಡದಿದ್ದವನೆಂದರೆ ದಾರುವರ್ಮನು. ತಮ್ಮನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೋ 

ಏನೋ ಚಂಡವರ್ಮನು ದಾರುನರ್ಮನನ್ನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಯಾಗಿರಲು ಬಿಟ್ಟದ್ದನು. 
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ಮೊದಲೇ ಕ್ರೂರಿಯಾದ ದಾರುವರ್ಮನು ಅಣ್ಣನ ಆ ಟೆ 

ಕ್ರೂರಿಯಾದನು. ಮಾನಸಾರನ ಹಿತದ ನುಡಿಗಳಾಗಲೇ ಚಂಡವರ್ಮನ 

ಹೆದರಿಸುವ ಮಾತುಗಳುಗಲೀ ಅವನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯೆದಾರಿಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ 

ದಿನವೂ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ದೂರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಯಾವು 

ದಕ್ಟೂ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚೆ 

ಅವನ ದುಪ್ಕರ್ಮಕ್ಕೈ ತಡೆಯಿಲ್ಲವಾಯಿತು. 

ವರ್ತಕರ ಬೀದಿಗೇ ಅಲಂಕಾರಳಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲೂ 
ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲಾದರೂ ಅವಳನ್ನು ಮುದವ 

ಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಕೆಯು ಅವನನ್ನಾ ಪರಿಸಿತು. ಅವನ ಬಯೆಕಯು 

ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಯಕ್ಷನ ಪ್ರಭಾವವು 

ಹಬ್ಬುತ್ತ ಬಂತು. ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಬಂಧು ಜನರ ಸೇರಿದ | 

ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ನಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ದಾರುವರ್ಮನು ಗಾಢವಾಗಿ 

ಅವಳಲ್ಲಿ ಅನುರಕ್ತನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವಳ ಬಂಧು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯ 

ಪ್ರಸ್ತಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಮೊದಲೇ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಂತೆ | ಅಮಾತ್ಯ 

ಬಂಧುವೇ, ನೀನು ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಮವೆಯಾಗುವುದು ನಮಗೂ 

ಇಸ್ಟವೇಯೆ. ಆದರೂ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಮೈಮೇಲಿರುವ ಯಕ್ಷನು 

ಯಾರನ್ನೂ ಜೀವಸಹಿತವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಚಂಡವರ್ಮನು 

ಅನ್ಯಧಾ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 

ಪಟ್ಟಿ ಣಿಗರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಸಖೀ ಸಮೇತಳುದ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ 

ಮನೆಗೇ ಕರೆತರುವೆವು. ನೀನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಿ 

ಬದುಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯು ಮದುವೆಯಾಗು 

ವಳು.” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಹಂಕಾರಿಯಾದ ದಾರುವರ್ಮನು ಹಾಗೆಯೇ 

ಆಗಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿದನು. 
ಅಂದು ದಾರುವರ್ಮನ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಯಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ 

ಮನೋರಮೆಯಾದೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಸೇರಲು ತವಕಪಡುತ್ತಿ 

ದ್ದನು. ಇವನು ಯೆಕ್ಷನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬರುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ 

ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸಟ್ಟಣದ ಜನರು ದಾರುವರ್ಮನ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕಿಕ್ಸಿರಿದು 
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ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಯಕ್ಷನ ಆವೇಶವೇ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ದಾರುವರ್ಮನಂತಹೆ ದೃಢಾಂಗನು ಯಾವ ಯಕ್ಷನನ್ನು ಬೇಕಾ 

ದರೂ ಹೆದರಿಸಿ ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕಿ ಬರಬಲ್ಲನೆಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 

ಕೆಲವರು ದಾರುವರ್ಮನ ಆಯುಸ್ಸು ಇಂದಿಗೆ ತೀರಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 

ಇಂತಹ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೃಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದರು. 

ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಿಗರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದಾರು 

ವರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿತು ಕಾಮುಮೂಢನಾದ ದಾರುವರ್ಮನು ಕತ್ತಲಿ 

ನಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಾಂತ ಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು 

ತನ್ನ ಕೇಶವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಲಕವನ್ನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಚಂದ್ರ 

ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಅಲಂಕೃತನಾದ 

ತನ್ನನ್ನು ಮನ್ಮಥನೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಸಮಿಾಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರಲಿದ್ದ ಮೃತ್ಯು 

ವಿನ ಪರಿವೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.. ತುನೂ ಚಿರಕಾಲ ಬುಲಚಂದ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಸುಖವಾಗಿ ವಿಹರಿಸುವೆನೆಂಬ ಸವಿಗನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಳುಗಿದ್ದನು. 

ಇತ್ತ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯನಾದ 

ಪುಷ್ಟೋಧ್ಭವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಸಮರ್ಥನಾದ ಪುಷ್ಫೋದ್ಭವನು ಈ ನೆನ 

ದಿಂದ ದಾರುವರ್ಮನನ್ನು ಅಂತಕ ನಗರಿಗೆ ಅತಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು 

ಯೋಚಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹೆನನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ 

ಕೊಂಡನು. ರತ್ತನೂಪುರವನ್ನು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದನು. ರನ್ನದ 

ಒಡ್ಯಾಣವನ್ನು ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಬಳೆ 
ಗಳನ್ನೂ ತೊಟ್ಟಿ ನು. ವಜ್ರದೋಲೆಗಳಿಂದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ 

ಕೊಂಡನು. ಕಂಠದಲ್ಲಿ ರತ್ನಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡನು. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ 

ಕಪ್ಪನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಕೊಂಡನು. ತಾಂಬೂಲದ ಕೆಂಪಿನಿಂದ 

ಅವನು ತುಟಗಳನ್ನು ಕಂಪುಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಉತ್ತಮವಾದ ಪೀತಾಂಬರ 

ವನ್ನುಟ್ಟು ಮೇಲುದವನ್ನು ಹೊದ್ದನು. ಹುವಿನಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ಜಡೆಯು 

ಅವನ ಬೆನ್ನಿ ನಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹೀಗವನು ವೇಷದಿಂದ ಉತ್ತಮ 

ಪ್ರೀಯಾದನು. ಹೆಂಗುಸಿನ ವೇಷವು ಅನುಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು. 
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ಫಿ ಪದಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಭೀನುಸೇನನು ಕೇಚಕನಥೆಗಾಗಿ ಸೈರಂಧಿ) 
ಷವನ್ನು ಹಾಕಿದೆಂತೆ ಪುನ್ರೋದ್ಭವನು ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ 

ರುವರ್ಮನ ವಧೆಗೆಂದು ಈ ವನಿತಾವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಬಾಲ 

ಂದ್ರಿಕಯೂ ರತ್ನದೊಡವೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ದೇಹವನ್ನು 

ಆಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವನ ಬಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಮನೆ 

ಯಿಂದ ಹೊರಟು ಏಕಾಂತಗೃಹದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಕುತೂಹಲಿಗಳಾದ 

ಪಟ್ಟಿ ಣಿಗರ ಗುಂಪು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎಡೆಕೊಟ್ಟಿತು. 

ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದ ಏಕುಂತಗೃಹದಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ 

ಬಂಗಾರದ ಮಂಚನಿದ್ದಿತು. ಅದರಮೇಲೆ ಹೆಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲ್ಲವನ್ನು 

ಹಾಸಿದ್ದರು. ದೀಪಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಿರುಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರು 

ವರ್ಮನು ರಾಗಾಶಿರಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆ ವೇಳೆಗೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಕಾಯುವವನು ಒಳಗೆಬಂದು ಸಖೇ ಸಮೇತಳಾದ ಬಾಲ 

ಚಂದ್ರಿಕೆಯು ಬಂದಳೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೋ 

ರಧವು ಸಿದ್ದಿಯಾಯಿತೆಂದು ಬಗೆದು ಆನಂದದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಇದಿರು 

ಗೊಂಡನು. ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕಯು ಏಕಾಂತ ಗೃಹವನ್ನು 

ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಲು ಬಂದ ಪೌರರನ್ನು 

ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ತಡೆದರು. ದಾರುವರ್ಮನು ರಾಗಾಂಧನಾಗಿ ವಿವೇಕ 

ಶೂನ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗೆಳತಿಯು ಪ್ರೀನೇಸದ 

ಗಂಡನೆಂದು ಅವನು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ದುಷ್ಟನು ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕಗೆ ಬಂಗಾರದ 

ತೊಡವುಗಳನ್ನೂ ತೆಳ್ಳನೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚುಕೊಟ್ಟನು. 

ಕಸ್ತೂರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರೆದ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ತಂದು ಮುಂದಿಟ್ಟನು. ಪಚ್ಚ 

ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಮೆಲ್ಲಲು ಕೊಟ್ಟನು. ಮುಡಿಯೆ.ಲು 

ಸುವಾಸನೆಯಾದ ಹೊಗಳನ್ನಿತ್ತನು. ಹೀಗೆ ಬಳಕೆಯುಂಟುದ ಮೇಶೆ 

ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪರಿಹುಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತನು. ಈಯೆಲ್ಲ 

ವಿಲಾಸವನ್ನೂ ಸಂಗಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀನೇಷದ ಪುಸ್ಸೋದ್ಧವನು 
ಕ) 
ಗಿ 

೧ 

ನೋಡುತ್ತ ಸಹಿಸದಾದನು. ಅವನ ಭುಜಗಳು ಸಮಯನನ್ನು ಕುಯುತ್ತ 
॥ 

ಇಲಿದ 
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೦ಎ 

ಇಮ್ಮಡಿಯಾದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದದಿ. 

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಪ್ರನ್ಸೋದ್ಭವನಿಗೆ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವ 

ಇದ್ದಕ್ಕೈದ್ದ ಹಾಗೇ ಕೆರಳಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮೆತ್ತನೆಯ ಹಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿ 

ದಾರುವರ್ಮನನ್ನು ಎಳೆದು ಕೆಳಕುರುಳಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಷ್ಟಿಮು 

ಜಗಳವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಮೈ ಭ 

ದಿಂದ ನಡುಗಲಾರಂಜಭಿಸಿತು. ಮೈನವಿರೆದ್ದಿತು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುವ 

ರೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯನೆಲ್ಲಿ 

ತುತ್ತಾಗುವನೋ ಎಂದವಳು ಶಂಕೆಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಭೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ 

ಒಂದು ಸಲ ಪುಷ್ಪೋದ್ಸವನು ದಾರುವರ್ಮನ ಮುಷ್ಟಿಯ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯ 

ಲಾರದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು ನಿಶ್ಲೇಷ್ಟನಾಗಿದ್ದನು. ಕೂಡಲೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಇನ್ಮುಡಿಯಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಆ ದುಷ್ಟನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ನೀತಿ ಬಾಹಿರ 

ನಾದ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಂದಲೂ ನೆಲಕ್ಕ ಆದುಮಿ 

ಕೊಂಡು ಎರಡು ಮುಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಅವನ ಮರ್ಮಸ್ತಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ 

ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು.  ದಾರುವರ್ಮನ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಮೂಗಿನಿಂದಲೂ ರಕ್ತ 

ಸುರಿಯಲಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ನೀಚನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವವೂ 

ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏಳಲಾಗದೆ ಅವನು ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಳಾಡು 

ತ್ರಿದ್ದನು. ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವುವಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲು 
ಸಿರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅವನ ಅವಸಾನಕಾಲವು ಸಮಿಸಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. 

ಪುನ್ಬೋದ್ಭವನು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ 

ದನು. ದ್ವಂದ್ರ ಯುದ್ಧದ ಭರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀವೇಷವನ್ನು 

ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಕುಂತ ಗೃಹದ ಹೊರಬಾಗಿಲಿಗೆ 
ಬಂದನು. ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವನಂತೆ ನಓಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಿರಚಿ 

ಕೊಂಡನು... * ಅಯ್ಯೋ! ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಮೈಮೇಲಿರುವ ಯಕ್ಷನು 

ಅದೆಂತಹ ಘೋರಾಕಾರನು! ಕಾಮುಕನಾದ ದಾರುವರ್ಮನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ 

ವಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿರುವನು. ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರೆಜೀ ! ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಗಾಸೆಸಟ್ಟು ದುಷ್ಟನಾದ ದಾರು 

8 

ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದು ವು. ಹೊರಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂದು 
ಇ 
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ವರ್ಮನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಸಿದ್ದ ತಾಪಸನ ಮಾತು 

ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ, ಇನನನ್ನು ನೋಡಿ” ಎಂದವನು ಹೆಂಗುಸಿನ ದನಿಯಲ್ಲಿ 

ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. ಅಳ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮರುಗಿದರು. 

ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಹಾಕಾರದಿಂದ ದಿಕ್ತುಗಳನ್ನೇ ಕಿವುಡು 

ಮಾಡುತ್ತ ಆ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. “ ಮೈಮೇಲಿರುವ ಯಕ್ಷನು 

ಬಲಿಷ್ಟನೆಂದು ತಿಳಿದೂ ಅವನೇಕೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸ 

ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ? ತನ್ನ ಸುನಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣನಾದನು. ಆ ದುಷ್ಟನ ಮರಣ 

ಕನ್ಚಿಗಿ ಮರುಗುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ 

ಆಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಕೋಲಾಹಲದ ನಡುನೆ ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕೆಯು ಶ್ರೀ 

ರೂಸದ ಗೆಳತಿಯೊಡನೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಭೀಮನು ಕೊಂದ 

ಕೀಚಕನನ್ನು ಯಕ್ಷನೇ ವಧಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದಂತೆ ಪುಷ್ಸೋದ್ಧವನು ಕೊಂದೆ 

ದಾರುನರ್ಮನನ್ನು ಯಕ್ಷನು ಕೊಂದನೆಂದೇ ಜನರು ತಿಳಿದರು. 

ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದುವು. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಂಕರ 

ದೃಶ್ಯವು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತ ಬಂತು. ಸಿದ್ಧತಾಪಸನ ಮಾತಿನಂತೆ ಪುನ್ಸೋ 

ವನು ಸಂಗುತಿಸಹಿತಳುದ ಬುಲಚಂದ್ರಿಕೆಯೊಡನೆ ಏಕಾಂತಗೃಹದಲ್ಲಿ 

ಮಾತನಾಡಿ ಬದುಕಿ ಬಂದನೆಂದು ಊರಿನಲ್ಲಲ್ಲ ವಾರ್ಶೆಯು ಹಬ್ಬಿತು. 

ಬಾಲಚಂದ್ರಿಕಯ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನೂ ಸುಂದರನೂ ಆವ 

ಸುಪ್ಸೋದ್ಭವನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದರು. ಒಂದು ಶುಭದಿನ 

ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ವೈಭವದಿಂದ ನಿವುಹ ಮಹೋತ್ಸವವು 

ನೆರವೇರಿತು. 

ಬಂಧುಪಾಲನು ಹೇಳಿದ್ದ ಶಕುನದ ಅವಧಿಯು ಸಮಾನಿಸಿತು. ಅಂದು 

ಪುಷ್ಪೋದ್ಸವನು ಗೆಳೆಯನಾದ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಕುಣುವೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ 

ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಅವಂತೀ ನಗರದ ಹೊರಭುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಮಹಾ ಕಾಲೇಸ್ತರನ ಉತ್ಸನಕ್ಕೆಂದು ಜನವು ತಂಡತಂಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, 

ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೋಮದತ್ರ ದಂಸತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ರಾಜವುಹನನೂ ಉತ್ಸನ 

ಕೆಂದು ಬನುತ್ತಿದು ದನ್ನು ಕಂಡನು. ಅನನ ಸಂತಸಕ್ಕ ಪಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. 
ರ ಹಾಗ ಸ್ಯ ತ್ಮ de ಇ ೧೧ 



೫೯ 

ಪ್ರಮಾಣವಾದುದೆಂದು 

ಬಹುಕಾಲ ಅಗಲಿ 

ಸಂತೋಷಸಟ್ಟ 

ಅತ್ಯಾದರದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿ 

ಎಂದಾದರೂ 

ಶಕುನಶಾಸ್ತ್ರವೂ 

ಥು 
೧ 
ಅ 

5. 9 ಚ ದಮೇಶೆ ವತ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಯನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು. 



ಸೋಮದತ್ತ 

ಮಗಧದೇಶದ ದೊರೆಯಾದ ರಾಜಹಂಸನ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿತವರ್ಮನೇ 
ತನ್ನ ಗುಣ, ಸಾನುರ್ಧ್ಯ, ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರಿಯೆನ್ನಿ ಸಿ 

ಜು ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವನೇ ಸತ್ಯವರ್ಮ. ಚಿಕ್ಕಂದಿ 

ನಿಂದಲೂದೆ ದೈವ ವಭಕ್ತರಾದ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸತ್ಯವರ್ಮನು 

ಅತ್ಯಂತ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ಮನಾಗಿದ್ದನು. ವೈರಾಗ್ಯ 

ಶುಲಿಯಾದ ಅವನಿಗೆ ವಂಶನರಂಸರೆಯಿಂಪ ಬಂದಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿನದನಿಯಲ್ಲೂ 
ಆಸಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸುಮತಿಯೇ ತಂದೆಯನಂತರ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಲೆ 

ಆ) 

ಣೂ 

ಯಾಗಿ ರಾಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಸತ್ಯವರ್ಮನು ಬಹುಕಾಲ 

ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅತ್ಮಜ್ಞ್ಞಾನನನ ನ್ನು ಸಂವಾದಿಸಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ 

ಹುತೊರೆಯುತಿ ದ್ದನು. ಸಂಸಾರವು ಅಸಾರವೆಂದು ಅನನು ಮನಗಂಡಿದ್ದನು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಸಿಸದೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗೆಂದು 

ಹೊರಟನು. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ವುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ನದಿ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂದು ಆ ಕೇತ್ರಾಧಿವ ವತಿಯಾದ ದೇನರಿಗೆ ಬಲವಂದು ಮುಂದೆ 

ಸುಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತೀರ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು 
ಕುವೇರೀ ನದಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. 

ಕಾವೇರೀ ನದಿಯು ದಕ್ಷಿಣುವಧದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಾ ಬಹು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುಣ್ಯ 

ನದಿ. ಅದರ ಮೂಲಸ್ತ್ರು ನದಿಂದ ಒಡಿದು. ನಿಮುದ್ರ ಸಂಗಮದವರೆಗೂ 

ಉನ ಕ್ಟೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ನವಿತ್ರ ದೇವಸ್ಸಾ ನಗಳ್ಳೂ ಸದಾಚಾರಶೀಲರಾದ 

ಬ್ರುಹ್ಮ ರು ವಾಸಿಸುವ ಸುನಿರುರು ಅಗ್ರ ಹಾರಗಳೂ ಇದ್ದುವು. ಕಾನೇರೀ 

ಜಃ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಣು ಸ ಳದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿ ಸುವ ಜನರು ಮುಕ್ತ 

ರುಗುವರೆಂದು. ಪುರಾಣಗಳು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದುದು ಸತ್ಸವರ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ 



ಸೋಮೆದತ ೬೧ 
ಹ 

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಉತ್ಸಾಹೆದಿಂದ ಕಾವೇರೀ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿ 

ಸುತ್ತ ಬಂದನು. ದಿನಕ್ಟೊಂದು ಅಗ್ರಹಾರದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಮಾಡುತ್ತ ಉತ್ತಮ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದ ಅಗ್ರಹಾರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಂದನು. 

ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಣ್ಣಿ ಅಗ್ರ ಹಾರವು ಅವನ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿ ಗಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸ 

ಬೇಕೆಂದವನು ಬಯಸಿದನು. ತಕ್ಕಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸದ: ಚಾರಿಯಾದ ವಿಪ್ರನ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ ತೊಡಗಿದನು. ಆ ಗೃಹಸ್ಥನ ಅನುಕೂಲ ಸಂಸಾರವನ್ನು 

ನೋಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರವು ಅಸಾರನೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ಸುಳ್ಳೆ ಬಂತೆ 

ತೋರಿತು. ವಿಧಿಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗ 

ಬೇಕೆಂಬ ಆತೆ ಮೂಡಿತು. ಈ ನಿಷಯವು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. 

ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಕಾಳೆಯನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದನು. ಕುಳಿಯ ಪತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು 

ಕುಲ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದಳು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಉಖಳಿದುವು. 

ಆದರೂ ಅವರೀರ್ನರಿಗೆ ಖಣತ್ರಯದಶ್ಲೊಂದಾದ ಪಿತೃಖಣವನ್ನು ಕಳೆದು 

ಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಸತ್ತುತ್ರನು ಜನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬೇಗೆಯು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು 

ನೋಯಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ಯವರ್ಮನು ಸಂತಾನಾರ್ಧಮಾಗಿ ಕುಳಿಯ 

ತಂಗಿಯೂ ಸುಂದರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಗೌರಿಯನ್ನು ಮದುನೆಯಾದನು. ಆಕ್ಸ್ 

ತಂಗಿಯರು ಸನತಿಯರಾದರೂ ಸರಸರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗೌರಿಯು ಬಸಿರಿಯಾದಳು. ಅವಳ ಬಸಿರು 

ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲಾ ಕಾಳಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಪುತ್ರವತಿ 

ಯಾದ ಗೌರಿಯನ್ನು ಸತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ 

ಬಲಿಯೆತ್ತ ಬಂತು. ಆದರೆ ಅನಳೇನು ತಾನೇ ಮಾಡಿಯಾಳು? ನವಮಾಸ 

ತುಂಬಿ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯು ಸರ್ವಲಕ್ಷಣೋಸೇತನಾದ ಸರ್ವಾಂಗ 

ಸುಂದರನಾದ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದಳು. ಕುಳಿಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಾರವೇ 

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಹಡೆಯುವ ಭಾಗ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿಧಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲನಲ್ಲು ಎಂದು ಅವನನನ್ನು ಹಳಿದಳು. ಕಾಳಿಯ ಅಸೂಯೆ 

ಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರಿಯ ಮಗನು ಬಳೆಯುತ್ತಿದ ನು. ಟಿ 
ಟು 

ಎ 

ಲಾ 

ot 



೬೨ ಮಹಾಕನಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಸ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ದಾದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದ್ದರು. 

ಮಗುವು ತಾಯಿಯ ಹೆಂಬಲಿಲ್ಲಸೆ ದುದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಬಂತು. 

ಕಾಳಿಯ ಅಸೂಯೆ ಹೆಚುತ್ಸ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಮಗುವಿನ ಮರಣಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಿಯು ಮಗುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಪ್ರೀತಿಸುವಳಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಗೌರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ನಂಜೀಹೆಬರಲಿಲ್ಲ. J 

ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ದಾದಿಯ ಸೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ 

ತೊಂದರೆಯೊ ಇಲ್ಲನೆಂದು ಅವಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಳು. ಕಾಳಿಯು ಒಂದು ದಿನ 

ದಾದಿಯನ್ನು ಕರೆದು. ನ ೦ಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಬ್ಕಾ 

ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ” ಎಂದು ಕರೆದಳು. ದಾದಿಯು ಬೇಡವೆನ್ನು 

ವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಎಡಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗ 

ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು? ದಾದಿಯು ಅವನನ್ನು ಮರೆಸಲು 

ಅದೆಸ್ಟೋ ಉನಾಯ ಮಾಡಿದಳು. ಆದರೂ ಆ ಬಾಲಕನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 
ಕೊನೆಗೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೂಂಡು ದಾದಿಯು ಹೊರಟಳು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 

ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನದಿಯೆ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 
ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರವಾಹದ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಡನನ್ನು 

ಕೊರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ 

ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಬೇಸಿಕಿತ್ತು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದುವು. ದಾದಿಯ 

ಕೊಂಕಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕುಳಿಯು 

ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಕನ್ನ ಎಡಗೈಯನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾದಿಯ 

ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ “ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯೋಣ. ಒಂದುವೇಳೆ ನಾವು ನಿಂತಿ 

ರುವ ದಡವು ಕಳಚಿದರೆ ಗತಿ ಎನು?” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವಳಂತೆ 

ನಟಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೈ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಳು. ದುದಿಯು ಹಾ ಎನ್ನುವಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನೂ 

ಅವಳೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈಜಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳು ಒಂದು 

ಕೈಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಈಜಿ 

ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮರವೊಂದರ ಎತ್ತರವಾದ 

ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ 

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಳು. 

ಮಗುವನು 



ಸೋಮದತ್ತ ಹಿಷ್ಟಿ 

ಹೊಳೆಯು ಅತಿ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವಳು ದಡಕ್ಕೆ ಈಜಿ 

ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬಾಲನನ್ನು 

ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಮರುಕ. ತಾನು ನೀರು ಪಾಲಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. 

ಮಗುವು ಉಳಿದರೆ ಸಾಕೆಂದು ಅವಳು ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಬಹುದೂರ 

ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮರವು 

ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನೆಲ ಸಿಕ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿತು “ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ 

ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು. ಹೇಗಾದರೂ ಸಮಾಸದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ 

ಹುಡುಗನನ್ನು ಸಾಕುವೆನು” ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆ 
ಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರೀನಾಗರ ಹಾವು ದಾದಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ 

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹರಿದುಹೋಯಿತು. ಬೇಗನೆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೊಡೆಯ 

ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಪತ್ಚದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಳು. 

ಈ ವಿಷನು ಸನ್ನಿಪೇಶವನ್ನು ನೋಡಲಾರದನನಂತೆ ಸೂರ್ಯದೇವನು 

ಆಸ್ತಾಚಲವನ್ನು ಸೇರಿದನು ಆಗ ಸಂಧ್ಯಾನಂದನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬ ಖಷಿ 

ಕುಮಾರನು ಬಂದನು. ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದ 

ಆ ಹೆಂಗುಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದುವು. ಸಮಾಸಿಸಿ ಅನನು ಕರುಣೆಯಿಂದ 

"ಅಮ್ಮಾ! ನಿರ್ಜನವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನೇಕೆ ಅಳುತ್ತ ಕುಳಿತಿರುವೆ.' 

ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕವಳು " ಅಪ್ಪಾ! ಇವನು ಸತ್ಯವರ್ಮನ ಮಗನು. 

ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಇವನನ್ನು ಕಾಪುಡುವ ಭಾರ ನಿನ್ನದು. ನೀನೇ ಇವನ 

ಪಾಲಿನ ದೇವರು. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ.' 

ಎಂದಳು. ಆ ವೇಳಗೆ ಅವಳ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಬೆವರಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕತ್ತಲಿಟ್ಟವು. 

ನಿಷವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ನಿಶ್ಚೇತನಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ನೆಲಕ್ಕೆ 

ದೊಸ್ಸನೆ ಬಿದ್ದಳು. ಕೃಪಾಳುವಾದ ಖುಹಿ ಕುಮಾರನು ತನಗೆ ಹಾವಿನ 

ಮಂತ್ರ ಬಾರದಿದ್ದುದಕ್ಳಾಗಿ ಬಹಳ ನೊಂದುಕೊಂಡು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಮೂಲಿಕೆ 

ಯೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೊರಟನು. ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು 

ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ದಾದಿಯ ಮ್ರಣವಕ್ಷಿಯು ಹಾರಿ 

ಹೋಗಿದ್ದಿತು. ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಯಾರುತಾನೇ ತಸ್ಪಿಸಬಲ್ಲರು? ಆ ಖುಷಿ 

ಕುಮಾರನು ಇತರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ದುದಿಯಶವಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ 



೬೪ ಮಹಾಕನಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅನಾಥನಾದ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ತಾನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ 

ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದನು. 

ವಾಮದೇವ ಮಹರ್ಷಿಯ ಶಿಸ್ಕನಾದ ಈ ಖ.ಷಿಕುಮಾರನು ತೀರ್ಥ 

ಯಾತ್ರೆಮಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಸತ್ಯವರ್ಮನು ರಾಜಹೆಂಸನ 

ಮಂತ್ರಿಯ ಮಗನಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ತನ್ನೊಡನೆ 

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಸುಂದರನಾದ ಆ ಹುಡುಗ 

ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ 

ಜಹೆಂಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು " ಇವನು ಸತ್ಯವರ್ಮನ ಮಗನು. ಇವನನ್ನು 

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಂಗುಸು ಹಾವ್ರಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತುಹೋದಳು.” ಎಂದನು. 

ರಾಜನು ಸತ್ಯವರ್ಮನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಖಿನ್ನನಾಗಿ ಸುಮತಿಯನ್ನು 

ಕರೆದು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅನನ ವಶಕ್ಕೆ 

ಕೊಟ್ಟನು. ತಮ್ಮನ ಪಡಿಯಚ್ಛೆನಂತಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗನು ದೊರಕಿದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ 

ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿ ಸುಮತಿಯು ಸೋಮದತ್ತನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 
ಅವನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು. ರಾಜಪುತ್ರನಾದ ರಾಜವಾಹನಿನೊಂದಿಗೆ ಸೋಮ 

ದತ್ತನು ಎಲ್ಲ ವಿದೈೆಗಳನ್ನೂ ಕಲಿತು ಅನನೊಡನೆ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಗೆ 

ಹೊರಟನು. 

೨ 

ವಿಂಧ್ಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಂಗನಾಶ್ರಮದಬಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟರು. 
ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಣಲಿಲ್ಲ. 

ಇತರ ಕುಮಾರರಂತೆ ಸೋಮದತ್ತನೂ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು 

ಹೊರಟನು. ಅನೇಕ ಗಾಪುದಗಳು ನಡೆದನು. ಬರಬರುತ್ತಾ ಒಂದು 
ದೊಡ್ಡಕಾಡಿಗೆ ಬಂದನು. ಮಾರ್ಗಾಯಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಒಹಳ 

ವಾಯಿತು. ದಾಹಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. 

ಸ್ವಲ್ಪದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ 



d ಇಗೆ 

wv ಸೋಮು ತ್ರ ೬೫ 

ಆವೃತವಾಗಿ ಹೆರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಚ ವಾಗಿಯೂ ತಂಪಾಗಿಯೂ 

ಇದ್ದಿತು. ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಸ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದನು. 
ಇರಾ ದಡದಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಬರುವಾಗ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದ 

ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ವಸ್ತುವು ಅವನ ನೋಟವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಅದು ಏನಿರ 

ಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬಗ್ಗಿನೋಡಿದನು. ಆದು ಒಂದು 

ದೊಡ್ಡರತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆ ರತ್ನವು ಯಾವುದು ಮತ್ತು 

ಯಾರದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕಾಂತಿಗೆ ಮೋಸಹೋಗಿ 

ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಾರದೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡನು. ಮತ್ತೆ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಹುಡುಕಿ 

ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದನು. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವು ಅತಿಯಾಗಿ 

ದ್ದಿತು. ಆ ಬಿರುಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ 

ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವುದು 
ಉಚಿತವೆಂದು ತಿಳಿದು ನೆರಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕೆದನು. ಸಮಾಪ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ದೇವರಗುಡಿ ಇದ್ದಿತು. ಮಹಾದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಜಗುಲಿಗಳಿದ್ದುವು. ದಾರಿಹೋಕರು ಅಲ್ಲಿ ತಂಗುವು ಕ್ಕ 

ಯಾರ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ  ನೋಮದತ್ತನು ವಿಶ್ರುಂತಿಗುಗಿ ಅಲ್ಲಿ 

ಕುಳಿತನು. 

ಆಯಾಸದಿಂದ ಅವನು ಮಲಗಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುದುಕನೊಬ್ಬನು 

ಕೆಮ್ಮುವ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತು. ಯಾರಿರಬಹುದೆಂದು ಶಬ್ದದಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ 

ದನು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮುದುಕನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು 

ವಯಸ್ಸಿರಬಹುದು. ಮೈಚರ್ಮವು ಸುಕ್ತುಬಿದ್ದು ಅನನ ಶರೀರದ ಕಾಂತಿ 

ಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿತ್ತು. ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನಷ್ಟೇ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ 
ದೊಣ್ಣೆಯು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿತು. ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಆ 

ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ ಅಧವಾ 
ಹಸಿವೆಯ ಬೇಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದ್ದರೇ ಎಂಬುದು 

ಸೋಮದತ್ತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಆ ಜಗುಲಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಒಂದೆರಡು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ಇದ್ದುವು. ಮುದುಕನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ 

ದೀರ್ಥವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿದನು. ಅನನ ನಿರ್ಮಾಂಸವಾದ ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ 

9 
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ತೇಜಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಸಂತತವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅನನು 

ಹೊದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಕು ಹೊದಿಕೆಯ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞೋ ಸವೀತವು 
ಇ ಖಿ ಫಿ ೨9 ಕ $ ಇ 

ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಕಣ್ಣೀರು ನೆಲದಮೇಲೆ ತೊಟ್ಬಟ್ಟು ಹಾಸಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒದ್ದೆ 

ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮದುಶನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೆಂಡು ಸೋನುದತ್ತನ 

ನಲಿ ಕನಿಶರವು ಮೂಡಿತು. ಉದಾಸೀನ ಭಾನದಿಂದಿರಲು ಅವನ 

~ 

L .4 

ಸ್ರಶ್ಲೆಮಾಡಿದನು. ಅದಕ್ಕಾ 

ಇುದುಕನು“ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ! ನಾನೊಬ್ಬ ಮಂದಭಾಗ್ಯನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು. 

ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಈ ಮಕ್ಳ್ಳ ತಾಯಿಯು ಸತ್ತು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಾದುವು. 

ಇವರನ್ನು ಕುವುಡುವ ಭಾರವು ನನ್ನದಾಯಿತು. ಮನೆ ಮಠಗಳನ್ನು 

ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನುನು ಮುದುತನಾದ್ದರಿಂದ ದುಡಿಯಲಾರದೆ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿ 

ಯನ್ನ ವಲುಬಿಸಿದೆನು. ಸಮಿಾಸದಲ್ಲಿಸುವ ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ತಂದು ಈ 

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆಯೂ 

ದೊರಯಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಮಿಡಿಯುತ್ತಾ ನುಡಿದನು. ನೋವುದತ್ತನ 

ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿತು. ಬಡವನಾದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಏನುದರೂ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುಶೆ. ಆಪರ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗತಾನೇ 

ದೊರೆತಿದ್ದ ಉಜ್ಜ್ವಲಮದ ರತ್ನ ವೊಂದೇ ಅನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದು. ಕೊನೆಗೆ 

ಅವನ್ನೇ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಸುರ ಮಾಡಿದನು. 

ಬಹುವಾಗಿ ಸಂತೋಷಸಟ್ಟ ಆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮುದಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ 

ಕಳೆಯು ಮಿನುಗಿತು. ಮುಖವು ಅರಳಿತು. ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವನು 

ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ದಂಡಧಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ೨ದ ತೆರಳಿದನು. 

ಅವನ ಉತ್ಸಾಹವು ಹೊಸದಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಿತು. ಬೇಗ ಬೇಗ 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಮುಂದೆ ನನೆದನು. 

ಲಾಟಿದೇಶದ ದೊರೆಯಾದ ಮತ್ತಕಾಲನಿಗೆ ಆ ಕುಡು ಪ್ರದೇಶದ 

ದೊರೆಯಾದ ವೀರಕೇಶುವಿನ ಮಗಳು ವಾಮಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮದುವೆ 

ಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುಗಿದ್ದಿತು. ಮೇಲೆ ಮೇಶೆ ಅನನು ದೂತರ 

ಮುಖದಿಂದ ವೀರಕೇತುನನ್ನು ಇನಕ್ಕುಗಿ ಪ್ರುರ್ಥಿಸಿದ್ದನು. ಅನುಪಮ 
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ಸೋನುದತ್ತ ೬೭ 

ಸುಂದರಳಾದ ವಾಮಲೋಚನೆಯನ್ನು ತನಗೆ ನುದವೆ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ 

ರಾಜಧಾಧಿಯನ್ನು ಮುತ್ತುವಂತೆ ಹೆದರಿಸಿಯೂ ಹೆದರಿಸಿದನು. ಆದರೂ 

ನೀರಕೇತುವು ಸಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಛಲಗಾರನಾದ ಮತ್ತಕಾಲನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ 

ದೊಂದಿಗೆ ವೀರಕೇತುವಿನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿಬಂದನು. ವೀರಕಶೇತುವಿನ ರಾಜ್ಯ 

ವಾದರೋ ಸಣ್ಣದು. ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನ್ಯವೂ ಅಲ್ಲವೇ. ಮತ್ತಕಾಲನನ್ನು 

ತಾನು ಗೆಬ್ಬುವೆನೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವು ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಿದ 

ನೀರಕೇತುವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡದೆ ಮಗಳನ್ನೇ ಕಾಣಿಕೆ 

ಯಾಗಿ ಲಾಟೀಶ್ವರನಿಗೆ ಒಫ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿನು. ಹೇಗಾದರೂ ಇಷ್ಟಾರ್ಧವು 

ನೆರವೇರಿದ ಲಾಟಿಸತಿಯು ಆನಂದದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ನಾಮುಲೋಚನೆ 

ಯನ್ನು ಉಚಿತ ವೈಭವದಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮದುನೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದನು. ವಾಮಲೋಚನೆಯನ್ನೂ ಕರದುಕೊಂಡು ರಾಜ 

ಧಾನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿನು. ಈ ಮಹಾರಣ್ಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಯೇ ಅವನ 

ಸೈನ್ಯವು ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಆವಾಸ ಸ್ಫುನವಾಗಿದ್ದ 

ಈ ಗೊಂಡಾರಣ್ಯವು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಬೇಟಿಯಾಡುವುದೆಂದರೆ 

ಮತ್ತಕಾಲನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಸ್ಟ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದ ಆ ಆರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ 

ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಟಿಯಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಯಸಿದನು. ಆವನ 

ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸೈನಿಕರು ಡೇರೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಸಕಲ ಸಾಮಗ್ರೀ 

ಸಹಿತನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮತ್ತಕಾಲನು ಕೆಲದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಬೀಡಾರಮಾಡಿದನು. 

ನೀರಕೇಶುವು ಹೇಡಿಯಂತೆ ನರ್ತಿಸಿದುದು ಅವನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ 

ಮಾನಪಾಲನಿಗೆ ಸರಿತೋರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾ ನೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು 

ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜ್ಞಾಸಿಸಿ ಮತ್ತಕುಲ 

ನನ್ನು ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದಲಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಸ್ಸಣೆಸಡೆದನು. ಪ್ರಬಲ 

ನಾದ ಶತ್ರುವನ್ನು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿ೪ 

ಯದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವುಗಲೂ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದ 

ಮತ್ತ ಕಾಲನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಪುತ್ರಿಯನ್ನು ತಕ್ಕ 

ವೈಭವದಿಂದ ಲಾಟರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತಲಪಿಸುವ ನೆಪದಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 



೬೮ ಮಹಾಕೆನಿ ದೆಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಚತುರಂಗ ಸ್ಪೆನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಅವೇ ಅರಣ್ಯದ 

ಅವನು ತನ್ನ ಶಿಬಿ ಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. 

ಅನಮಾನದಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ನೊಂದಿದ್ದಿ ತು. ಅದಕ್ಕೆ 

ತಕ್ಕ ಸ್ರನೀಕಾರವನ್ನು ಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಅವನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಸಿದನು. 

ಆನೇಕ ಕಿಂಕರರನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 

ಆಸ್ತರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕರೆದು ಮತ್ತಕಾಲನ ಶಯನ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಲನು 

ಕೂಲಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಯಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅಪ್ಪಣೆ 

ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯ ನು ಓಡಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನು ದಿ ನಗ 

ದಾದ ಸುರಂಗದ್ದಾರವು ಸಿದ್ದವಾಯಿತು. ವ ಪಾಲನ ಅಪ ದ ಣೆಯಂತೆ 

ಹತ್ತು ಜನ ಕಿಂಕರರು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಡುರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ 

ಆ ಬಿಲವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರು. 

ಮತ್ತಕಾಲನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ) 

ದೊರೆಯುವಂತೆ ನ ಗಜ ಹುರುಸಿನಿಂದ ಅನರು "ಯನ ಗೃಹ 

ವನ್ನು ನುಗ್ಗಿದರು. ನುನು ಮುಂದು ತುನು ಮುಂದು ಎಂದು ಶಯನ 

ನನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ. ಮತ್ತಕುಲನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ 

ನನ ಆಯುಸ್ಸು ಮುಗಿದುಹೋಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಕುರಣಾಂತರ 

ದಿಂದ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂಚನ್ರ ಶೂನ್ಯ 

ಮಗಿತ್ತು. ಕಿಂಕರರ ಆಶೆಯು ಬಯಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೇನು 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದಿಶ್ಚುತೋರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸುಹವೂ ವ್ಯರ್ಧಮಯಿ 

ತೆಂದು ಅನಶು ನೊಂದುಕೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ಹುಡುಕಿ ಅನರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ 

ಆಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೆಶೆಬಾಳುವ ರತ್ನ 

ದುಭರಣಗಳಿದ್ದುವು. ಲಾಟುಧಿಸತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆಯೇ ತಮಗೆ ಮೆಚ್ಚು 

ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ಅವರಂದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ 

ಹೊರಟರು. ಸುರಂಗವನ್ನು ದಾಟ ಮೇಲಕ್ಕ ಬಂದವು. ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗ 

ದಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ Me ಮುಖಶೋರಿಸಲು ಇಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. 

ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೋಜಿಸಿ ಆ ಆ೨ಣ್ಯದ ನದಿಯ ದಡನನ್ನು ಸೇರಿದರು. 



ಸೋಮದತ್ತ ೬೯ 

ಈ ವೇಳೆಗೆ ಅಸುಣೋವಯನಾಗುತ್ತ ಬಂತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾಗು 

ವುದರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣ 

ಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಟರು. 

ಇತ್ತ ಮತ್ತ ಕಾಲನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ. ಶಿಬರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರ 

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಳುವಿನ ಮಾತೇ. ರಾಜನ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲವೂ 

ಕಳುವಾಗಿದೆಯೆಂದು ವಾರ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಿತು. ಕೂಡಲೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಗಳೂ ದೂತರೂ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕ ಹೊರೆಹೊರಟರು. ನದಿಯ 

ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ರಾಜಾನುಚರರು ನಿರ್ಜನವಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ 

ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ 

ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳು ಅಚ್ಚಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುತುತುಗಳನ್ನೆ ಅನುಸರಿಸಿ 

ಹೊರಟರು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಜನರು ಮಾತಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದವು ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಬಂತು. ಅವರು ಕಳ್ಳರೇ ಇರಬಹು 

ದೆಂದು ಊಹಿಸಿ ರಾಜದೂತರು ಸದ್ದಿಲ್ಲತೆ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿದರು. 

ಮಂತ್ರಿ ಕೆಂಕರರು ತನ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೊ ಮತ್ತಕಾಲನ 
ಕಿಂಕರರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳೂ ಇದ್ದುವು. 
ರಾಜಾನುಚರರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಒಡವೆಯೊಡನೆ ಹಿಡಿದು ರುಜನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆ 

ತಂದರು. ಬಹು ಬೆಲೆಬುಳುನ ಒಂದೇ ಒಂದು ರತ್ನದ ಹೊರತು ಮಿಕ್ಕ 

ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳೂ ಸಿಕ್ಕಿದುವು. ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕುವುದು 
ಹೋಗಿ ತಡೆಯಲಾರದಷ್ಟು ಸೆಟ್ಟುಗಳು ಬಿದ್ದುವು. ಆದರೂ ಅನರು ತಾವು 

ಮಾನಪಾಲನ ಕಡೆಯನರಂದುಗಲೀ ಅವನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬಂದವರೆಂದಾ 

ಗಲೀ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ರತ್ನನೆಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸುವವರೆಗೆ ಇನ 

ರನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕೂಲ್ಲುವುದೆಂದು 

ರಾಜನು ತೀರ್ಪುಕೊಟ್ಟನು. ಅವರಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನರೆಲ್ಲಸನ್ನೂ 

ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು ನೆರೆಯಲ್ಲಿಬ್ಬಿರು. 

ರತ್ನವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ 

ರುಜನು ಅನೇಕ ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ನಿಯನಿಸಿಪನು. ಆ ಗುಸ್ತಚಾರರು 
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ಸಮಾಸದ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸಂಚರಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದರು. 

ಸೋಮದತ್ತನಿಂದ ರತ್ನವನ್ನು ನಡೆದು ಹೊರಟ ಮುದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು 

ತನ್ನ ಹರಕು ಬಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ರತ್ನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಮಾಪದ 

ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೀಗೆ ಆರಶೋಟಚಿಸತೊಡ 

ಗಿದನು. “ ಇಂತಹ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾದ ರತ್ನವನ್ನು ನಾನೆಂದೂ ಹಿಂಜಿ 

ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ನನ್ನ ವಂಶಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಡತನವು 

ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲವೇ ಅದ್ಭಷ್ಟವೆಂಬುದು ! ಮನುಷ್ಯನ 

ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅರಿಯರೆಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು.” 

ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಊರು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು 

ಒಬ್ಬ ರತ್ನ ಪಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದನು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ವಾಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಹರಕು ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಓನಿಂದೆ ಒಂದು ರತ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೀಯೆ ಎಂದನು. ವ್ಯಾಪಾರಿಯು 

ರತ್ನದ ಹೊಳಪಿಗೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಅದರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲುರದಾುದನು. 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸುಮ್ಮನಿರದೆ « ಹರಕು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ ರತ್ನವು 

ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ 9? ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸು 

ವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ರತ್ನವನ್ನು ಬಿಡಲಾರ; 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಾರ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು 

ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸೂ ತೂಗಾಡುತ್ತಿತ್ತು. 

ವ್ಯಾವಾರಿಯ ಕಣ್ಣುಸನ್ನೆಯಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಬಂದು ಆ ಮುದಿ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ರತ್ನವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೂಢಚಾರನು ಕೃತ 

ಕೃತ್ಯನಾಗಿ ರತ್ನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಅಧಿಕುರಿಗಳ ವಶಪಡಿಸಿ 

ದನು. ನಗರ ರಕ್ಷಣುಧಿಕುರಿಗಳು ಮುದುಕನಿಂದ ಆ ರತ್ನಲಾಭದ ಪ್ರಕಾರ 

ವನ್ನು ತಿಳಿಯೆಬಯಸಿ ಮುದುಕನೆಂದು ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಅವನನ್ನು ಚಾವಟಿ 

ಯಿಂದ ಬಿಗಿದರು. ಮುದಿಹಾರುವನು ಆ ಪಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ 

" ದಮ್ಮಯ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕದಿಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 

ರತ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪುರುಷನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನದಿಯಾಚೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 
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ದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಕುವರೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಬನ್ನಿ. ನನಗೆ ರತ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ 

ಕಳ್ಳನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ.'' ಎಂದನು. ಅವನ ಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹಿಂಗಟ್ಟು 

ಕಟ್ಟಿ ರಾಜಪುರುಷರು ಅವನೊಡನೆ ಮ್ ಬಂದರು. ಸೋಮ 

ದತ್ತನು ಗಾಢನಿದ್ರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಬ್ರಾಹ ನು ಅವನಕಡೆ ಕೈಬೆರಳನ್ನು 

ತೋರಿಸಿ ಇನನೇ ಆ ಕಳ್ಳ ನೆಂದನು. 

ಪುರುಷರ ಚಾವಟಿಯ ವೆಟ್ಟು ಆ ತರುಣನನ್ನು ಎಚ್ಚ ರಿಸಿತು. 

ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಎದ್ದು ಧೈರ್ಯ ನದಿಂದ ರಾಜಪುರುಷರ ಕಡೆ ನೋಡಿದರು. 

ನಿನಗೆ ಈ ರತ ಶವೆಲ್ಸಿ ದೊರೆಯಿತು ?' 

" ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ.’ 

" ಶಯನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ? ' 
ಲ 

" ನಿನ್ನ ಉಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲಿ?' 

" ನನಗೆ ನೆ ನ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ.' 

¢ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಕಲ್ರತನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನರು.' 

" ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ.' 
" ಹಾಗಾದರೆ ಬಾ. ನಾವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು 

ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ.' 

ಎಂದು ರಾಜಪುರುಷರು ಆ ತರುಣನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 

ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದರೂ ನೋನುದತ್ತನ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 

ಕೊನೆಗೆ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು “ ಇದೋ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾನಪಾಲನ ಕೆಂಕರರ 

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೂ ಸೆ ಸರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕ್ರ 

೩ 

ಸೋನುದತ್ತನು ಆಸ್ಮರ್ಯ ಭರಿತನುದನು. ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ತಾನು 

ಸೆರೆಯಾಳುದುದೇ ಅನನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಕುರಣಮಾಗಿತ್ತು. ತಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 



೭೨ ಮಹಾಕವಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ನಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗಲೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ರತ್ನವು ಆ ಮುದುಕನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

ವಾಯಿತಲ್ಲಾ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಮರುಗಿದನು. ತಾನು ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ 

ಹೇಳಿದರೂ ನಂಬದೆ. ರಾಜಭಟರು ಗರ್ವದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಳನೆಂದು 

ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೋಸ ಉಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ 

ಯಾವುದೊಂದೂ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೆಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೆರೆ 

ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ಸಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರದಿಂದ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಬಯಸಿದನು. 

ಅದೇ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮಾನವಾಲ ದೂತರು 

ಇವನ ಅಚ್ಚುಕಬ್ಬಾದ ದೃಢವಾದ ದೇಹವನ್ನೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ 

ಧೈರ್ಯಭಾನವನ್ನೂ ಮನಗಂಡು ಈ ಮಹಾನುಭಾವನಿಂದ ತಮಗೂ ಉಪ 

ಕಾರವಾಗಬಹುದೆಂದು ಸಂತೋಷನಟ್ಟರು. ಬಂದಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬನು ಧ್ವರ್ಯೆ 

ದಿಂದ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. 

" ಮಹಾನುಭಾವ! ನಿನ್ನನ್ನೇಕೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು ?” 

“ ನನಗೆ ತಿಳಿಯೆದು. ನಾನು ರತ್ನವನ್ನು ಕದ್ದೆನೆಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ 

ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು? ನೀನು ಬಂದಿಗಳಾಗಲು ಕಾರಣ 

ನೇನು?” 

4 ಫ್ರ ಮಹಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವೀರಕೇಶುವೆಂಬ ಅರಸನಿದ್ದಾನೆ. 

ಅವನು ತನ್ನ ಎಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರಿ: ವಾಮಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇಡಿತನದಿಂದ 

ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತಕಾಲನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಆತನ ಮಂತ್ರಿ 

ಮಾನಪಾಲನು ಮತ್ತಕಾಲನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು 

ಸುರಂಗದ ಮೂಲಕ ಅವನ ಶಯನಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಮತ್ತಕಾಲ 

ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರ 
ಬೆವು. . ರಾಜಭಟರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ದೊರೆಯೆ 

ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆಯೆಲ್ಲಿಟ್ಟದ್ದಾರೆ.” 

“ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ನದಿಗೆ ಹೋದೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ 

ನನಗೊಂದು ರತ್ನ ದೊರೆಯಿತು. ಪ್ರಾಯಃ ಅದೇ ಆ ರತ್ನ ವಿದ್ದಿರೆಬೇಕು.? 
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“ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ, ನಿನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಘಃ dhe? 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.” 

"ನಾನು ಮಗಧದೇಶದ ರಾಜಪುತ್ರ ರಾಜವಾಹನನ ಗೆಳೆಯ. 

ವಿಜಯೆಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಎಲ್ಲಿಯೋ 

ಹೋಗಿರುವನು. ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ವ್ರಯೆಷ್ಲಿ 
ಸೋಣ.” 

* ಯಾರಾದರೂ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿರಬಯಸುವರೇ?” 

ತ್ತ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ ಮತ್ತಕಾಲನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ 

ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂತಿ 36 ಬಳಿಗೆ 

ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ!” 

$$ ನಿನ್ನ ಸ ಸಾಹಸವೇ ಫಿ ನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.” 

ಬಂದಿಗಳು ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಗುಗಿ ಬಂದ ದೇವರೆಂದು 

ಬಗೆದರು. ಸೋಮದತ್ತನ ಧೈಯ eri ಮಾತುಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷ 

ಪಡಿಸಿದುನು. ಅರ್ಥರಾತ್ರಿಯವರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರು. 

ಆ ತರುಣನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಪ ನ್ನು ಜಾ ಹಗಲೆಲ್ಲ 

ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಕತ್ತಲಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯು 
ದೊರೆಯುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ದೃಢವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಪಣಿಯ 

ಅವನ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿತು. ನಡುರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿಗಳ ಸಂಕಲೆ 

ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕರು ಆಯುಧವಾಣಿಗಳಾದ ಕಾವಲುಗಾರರಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು 

ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಬಂದಿಗಳು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಡುರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಯು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನನ್ನೇ ನಿಶ್ಚೇತ 

ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ಆಯುಧಗಳನ್ನು. ಹಿಡಿದು ಹಾಗೇ 

ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಶ್ರೈಯೆ ಚೂ ಜಾರುತ್ತ ಬಂತು. 

ಎಲ್ಲರೂ ನೆಲವನ್ಹಾಶ್ರಯಿಸಿ ಗುಢನಿದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತರು. ಇದೇ ಸಮಯ 
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೭೪ ಮಹಾಕವಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ವೆಂದು ತರುಣನು ಜೊತೆಯೆ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ನೆಮಾಡಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ 

ನೇರಿ ಬಾಗಿಲ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತು ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 

ಎಚ್ಚರ ತಫ್ಪಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವಲುಗಾರರ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು 

ಕ್ಸೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೂರಟರು. ರಾಜ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು 

ತ್ತಿದ್ದ ಇವರನ್ನು ನಗರ ರಕ್ಷಕರು ಆಟ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ 

ಯಾದ ತರುಣನು ಒಡನಾಡಿಗಳನ್ನು ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ ತಾನೂ 

ಆವಿತುಕೊಂಡನು. ಒಬ್ಬಗೆ ಒಂದೆಡೆ ನೇರಿದ ನಗರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ 

ಮುತ್ತಿದರು. ಸೋಮದತ್ತನು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಲಿಸಿ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 

ಮಿಕ್ಕ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಂಕರರು ಕೊಂದರು. ಹೀಗೆ 

ಸಾಹಸದಿಂದ ಎಲ್ಲಶೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಸೋಮದತ್ತ 

ನೊಂದಿಗೆ ಮಾನಪಾುಲನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು... ಮಾನಷಾಲನು 

ತರುಣನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚೆ ಅವನ ಕುಲ ಶೀಲಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು 

ಬಹುಮಾನಿಸಿದನು. 

ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಇ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂದಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೂಂಡು 

ಹೋದರೆಂದು ಮತ್ತಕಾಲನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಲಾಹೆಲವೆದ್ದಿತು. ಎಲ್ಲೆ 

ಹುಡುಕಿದರೂ ಬಂದಿಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳದುಳಿದಿದ್ದ ನಗರ ರಕ್ಷಕನೊಬ್ಬನು 

" ಸ್ವಮ್ಮಿ ಅವರು ಅಸರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವಾಲನೆ ಶಿಬಿರದ ಕಡೆಗೆ 

ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ'ರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರಿಯೇ ಕಾರಣನೆಂದು 

ಮತ್ತ ಕಾಲನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಅವನು ಕೋಪದಿಂದ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾದನು. 

ಕೆಲವು ದೂತರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾನಪಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿದನು. ಬಂದ 
ದೂತರು ಸಮಯನರಿತು ಮಾನಪಾಲನನ್ನು ಕಂಡು ಕೈಮುಗಿದು ಬಿನ್ನವಿ 

ಸಿದರು. 

«£ ಮಂತ್ರಿನರ್ಕೈ!  ನಮ್ಮಮೂಲಕ ಲಾಟಾಧಿಪತಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸುವು 

ದೇನೆಂದರೆ :. " ಕೆಲವು ಕಳ್ಳರು ಸುರಂಗದಮೂಲಕ ನನ್ನ ಅಶಮನೆಯೆನ್ನು 

ಹೊಕ್ಕು ಅನೇಕ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ 

ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನರನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ 

ವಾದರೆ ಮಹಾನರ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದೀತು.” ಲಾಟೇಶ್ವರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು 

36 



ಸೋಮದತ್ತ ೭೫ 

ದೂತರ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ಮೊದಲೇ ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾನ 

ಧನನಾದ ಮಾನಪಾಲನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋನ ಉಕ್ಕಿತು. ಈ ಬಗೆಯ 
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಕರ್ಕರವಾದುವು. ಕಣ್ಣುಕೆಂಪಾಯಿತು. 

ನೋವದಿಂದವನು ಯಾರವನು ಅಲಾಟಿವತಿ? ಆ ನೀಚನೊಡನೆ ಗೆಳೆತನ 

ವೆಂದರೇನು? ಅವನ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಲಾಭವಾದರೂ 

ಏನು? ಕಳ್ಳ ರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಏಕ ಬರುವರು? ಬಂದಿದ್ದ ರೂ ಈ ಗೊಡ್ಡು 

ಬಿದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾನಪಾಲನು ಹೆದರಿ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೇ ಗ್ಯ ಮತ್ತ ನಾದ 

ಮತ್ತ ಕಾಲನಿಗೆ ಬಲನಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಿದುಕೆ ೂಳ್ಳಲಿ. ಮಾತಿ 

ನಿಂದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ಉದುರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು pS 

ಸಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನೋಮದತ್ತನ ಕಡೆ ನೋಡಿದನು. ಆ ತರುಣನು ನಸುನಗೆ 

ಯಿಂದ ತನ್ನ ಒಪಿ ಬಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಮತ್ತಕಾಲನ ದೂತರು 

ಒಳಗ ಮೊದಲೇ ಹೇಗಾದರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಪ ವನ್ನು 

ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಂತ್ರಿಯು ಇವನ್ನೇ ಕುರಣವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಸೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು, 

ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದನು. 

ದೂತರು ಮಾನಪಾಲನ ಮಾತನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಟರಾಜನಿಗೆ 

ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವನ ನೆತ್ತರು ಕುದಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. " ಸಣ್ಣ ದೊಂದು 

ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿನತಿಯಾದ ನೀರಕೇತುವಿನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಬ್ರಾ “ಕ್ಲೈರ್ಯ 

ಬಂತೇ? ಆಗಲಿ. ತಕ್ಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಳ್ಳರನ್ನ ಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. 

ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತೋಲೈಲವನ್ನೂ ಡಾ? 

ಎಂದು ಗುಡುಗುಡಿಸಿದನು. 

೪ 

ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಇರ್ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧೊ ೀದ್ಯಮ. ಮಾನವಾಲನು 

ಮೊದಲೇ ಯುದಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚ ಹಿಸಿದ್ದು ದರಿಂದ ಬೇಕಾದ 

ಸಕಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂಡನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೇಖರಿಸಿದನು. ತೇರು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುರಧಿಕರು ಬುಣ ಬತ್ತ 'ಕೆಗಳೊಡನೆ ಯುದ ಕ್ಸ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಕುಳಿ 



೭೬ ಮಹಾಕನಪಿ ದೆಂಡಿಯೆ ಕತೆಗಳು 

೪ 

ತಿದ್ದರು. ಭಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ಪೂಟ ಹಿಡಿದು ವೀರಾಧಿ ವೀರರು 

ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಕುದುರೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ರಾವುತರು ನಿರಾಜಮಾನರುಗಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶತ್ರುಗಳ 

ಕೊಲೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಕಾಲಾಳ ಲ ಕತ್ತಿ ಸಿದ 

ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ನಿಂ ಂತಿದ್ದರು. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವು ಅವರಿ 

ಗಿಂತ se ಶತ್ರು ಸೆ ್ರ ಸೈನ್ಯ ನೃವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸತ್ತು, ಮಾನವಾಲನು ಆ ತರುಣ 

ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಧ್ವೃಯ ೯ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನನ್ನು 

ನೀನಾಪತಿಯನ್ನಾ ನಾ ನಾಲು ) ಕುಮಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ನಿವಿಧ 

ಬಾಣಗಳಂದ ತುಂಬಿಪ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ ಎ ನ ಬತ್ತಳಕೆಗಳು ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದ್ದುವು. 

ನಿಪುಣನಾದ ಸಾರಧಿಯು ಶೇರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು 

ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಶತ್ರುಗಳ ಬುಣಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕವಚವನ್ನು ತೊಟ್ಟು 

ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯ ತೆಗೆ “ತಕ್ಕ ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂಬುಲವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ 

ಆ is ತೇರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದನು. ಯುದ್ಧನ್ಶೈ ರ ಕರವಾದ 

ಆಯುಧಗಳು ಆ ತೇರಿನಲ್ಲಿ ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದುವು. ಚ 

ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ನ್ಫನ್ಯವೆ ನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮಾನಮಲನು ೪ ತರುಣನನ್ನು 

ಮನವಾಕಿ ನೋಡಿ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವನ 

ಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಧೃ Me ಮುಂತ್ರಿಯು ಮುಂದೆ ಹೊರಟನು. 

ತಮಣರಧಿಕನು ಲೆನನನ್ನೇ ಹಿಂಬುಲಿಸಿ ತೇರನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ 

ಸ್ಪನ್ಯವು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. 

ಇತ್ತ ಲಾಟೀಕ್ವರನೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಹ 

ಅನೇಕ ಸ ಸ್ಫನ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಧಾನಿಗ ಹೊರಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಅಶಣ್ಯದ 

ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚು ನೃನ್ಯನಿರಲಿ ಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಸ್ಪನಿಕರಿಗೂ ತಕ್ಕೃಸ್ಯ ನ ಆಯುಧ 

೨ಮಾಗಿಗಳಿರಲೆಲ್ಲ. ಬುಹುಬಲ ಮತ್ತನಾದ ಮತ್ತಕುಲನು ಇದೊಂದನ್ನೂ 

ಕ್ಸಿ ಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ವನುಗಿ ಆ ಅಲ್ಪ 

ಲ ಲ್ಪ ಸ್ಫನ ನೃವನ್ನೇೇ Pe ಮಾನಪುಲನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಶೆ ನುಗ್ಗಿದನು. 

ಎ3 ಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಶತ್ರುಗಳು ಹುರುನಿಸಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿದರು. ಘೋರ 

ಯುದ್ಧಮಯಿತು. ನೃನಿಕತರ ರಕ್ತದಿಂದ ರಣಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೆಸರುಯಿತು. ಶತ್ರು 

ಗೋಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆನನ 
ಜ್ತ 
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ಸೋಮದತ್ತ ೭೭ 

ಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತರುಣನ ಬಾಣಗಳೇ ನೆಟ್ಟಿದ್ದುವು. ಶತ್ರುಸೈನಿಕರ 

ಮೃತ್ಯುದೇವತೆಯ ರಧದಂತೆ ಅವನ ರಥವು ಆ ರಣಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡು 

ತ್ರಿತ್ತು. ಇದ್ದ ಅಲ್ಬ ಸೈನ್ಯವು ಮತ್ತ ಕಾಲನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಮನಗರವನ್ನು 

ತರುಣನು ಇನ್ಮಡಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತೇರನ್ನು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದನು. ಎದುರು ಬಂದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಶತು ಸೆ 

ನುಗ್ಗಿದನು. ಲಾಟಾದಿಸತಿಯಾದ ಮತ್ತಕಾಲನ ರಥವು ಎಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು 

ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವನ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ 

ಹೊರಟಿ ಬಾಣಗಳು ಮತ್ತಕಾಲನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದುನು. 

ಮತ್ತಕಾಲನೂ ಧೈರ್ಯಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅಪಜಯವು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು 

ತಿಳಿದೂ ಅವನು ವೀರನಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಬರಬರುತ್ತ ತರುಣನ ರಧನು ಮತ್ತಕಾಲನ ರಥದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಮತ್ತ 

ಕಾಲನು ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕನು ತನ್ನ 
ತೇರಿನಿಂದ ನೆಗೆನನು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಖಡ್ಗ ವಿತ್ತು. ಮತ್ತ 

ಕುಲನ ರಧಕ್ಕ ಹುರಿದ ಯುವಕನು ಅರಸನು ಕೈಯೆತ್ತುವುದರೊಳಗಾಗಿ 

ಅವನನ ರುಂಡವನ್ನು ಮುಂಡದಿಂದ ಬೇರ್ಸಡಿಸಿದನು. ರಾಜನು ಬಿದ್ದುದೇ 

ತಡ. ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಶತ್ರುಗಳ 

ಆನೇಕ ಆಯುಧಗಳೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳ್ಳೂ ಕುದುರೆ ಆನೆ ಮುಂತಾ 

ದುವೂ ಮಂತ್ರಿ ಸೈನಿಕರ ಕೃಸೀರಿದುವು. ಜನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ 

ಹೊಡೆದು ಸೈನಿಕರು ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಲಾಟಿರಾಜಧಾಕಿಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದ ರಾಜ 

ಪುತ್ರಿಯಾದ ವಾಮಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತರುಣನು ಮಾನ 

ಪಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ತರುಣನ ಸುಹೆಸಕ್ಕೆ ಅರಗುವರಿಯು ಮೆಚ್ಚಿ 

ದಳು. ವಿಜಯದಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿದ ಮಾನವಾುಲನು ಆ ನನತರುಣನನ್ನು ಬಹು 

ಮಾನ ಪೂರ್ವಕ ಇದಿರುಗೊಂಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ 

ದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. 

ಮಾನಸಾಲನು ಅರಸನಾದ ವೀರಕೇತುವಿನ ಬಳಗೆ ದೂತರನ್ನು ಅಟ್ಟ 

ತನ್ನ ನಿಜಯನಾರ್ತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ರಾಜನು ದೂತರಿಂದ ಆ ತರುಣ 



೭೮ ಮಹಾಕನಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಹಸಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚೆ ತಲೆದೂಗಿದನು. 

4 ಈ ಅಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ಯಾರಿರಬಹುದು? ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ 

ಅವನೇ ತನ್ನ ಶುವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ನರನು. ನನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೂ ತಾನೇ 

ಗೆದ್ದಿರುವ ಆ ಲಾಟಿದೇಶಕ್ತೂ ಅವನೇ ಅಧಿಪತಿಯ We Fee ಅವನೇ 

ನನ್ನ ಕೇರ್ತಿಲತೆಯನ್ನು ಒಣಗಗೊಡಡೆ ಕಳ ಸವತಿ ಇಟ್ಟ ಪರ್ಜನ್ಯ 

ದೇವನು” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೀರಕೇತು ರಾಜನು ತಕ್ಕ ವೈಭವ 

ದೊಡನೆ ಆ ನಿಜಯೆ ಶೀಲನಾದ ಕಮಾರನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು 

ಹೊರಟಿನು. ಗುಡಿ ತೋರಣಗಳಿಂದ ರ್ಯಾ ಸುಂದರ 

ನಗರವನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಯೊಡನೆ ಬಂದ ಆ ತರುಣನನ್ನು ಪ್ರ ಖಿ ಮೇ ಶಮಾಡಿಸಿದನು. 

ಮಂತ್ರಿ ಗ ಮತ್ತು ನಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ಜನರ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು 

ರಾಜನು ೪೫ ಆ ಸಭೆ ನವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತರುಣನ ಸಾಹಸವನ್ನು 

ವಿವರಿಸಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯಾದ. ವಾಮಲೋಜಚನೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 

ನಿವಾಹ ಮಾಡಲು ಅವರೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ ಸ ಕ ನ್ನು ಸತ್ಕುಲೀನ 

ನಾದ ಅವನಿಗೆ ರಾಜಪು ಕೊಡಲು 11) ಒಸ್ಸಿದರು. ಶುಭ 

ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಉಚಿ ವೈಭವದಿಂದ ಲಗ್ನವು ನಡೆದು ವಾಮಲೋಚನೆಯು 

ಸೋಮದತ್ತನ ಸತ್ತಿ ಯಾದಳು. ಅಂದೇ ಪಟ್ಟಿಣಿಗರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು 

ಪಡೆದು ರಾಜನು ಸೋಮವತ್ತ ನನ್ನು ಯಕೌವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೇಕಿಸಿದನೆ.. 

ರ 

ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ರಾಜ ಹಕ ಸುಳಿವು ತಿಳೆಯಲ್ಲಿ್ಲ. ನೀಮ 

ದತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರಗು ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇತ್ತು. ಅರಮನೆಯ 

ಸುಖಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ರಾ 

“ ಗೆಳೆಯನಿಲ್ಲದ ಈ ಸುಖವನ್ನು ಸುಡು” ಎಂದು ಎಸ್ಟೋ ಸ ಸಲ ಧಿಕ್ವರಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದನು. ನಿಷ್ಕಲ್ಮಸವಾದ 'ಸ್ನೇಹನು ಬಹುಕಾಲ '೨ಿಗಲುನಿಕೆಯನ್ನು 
ಸಹಿಸದು. ಹೇಗುದರೂ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆಯನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲೇ 

ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಸಮಾಪದ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿದ್ದ 

ತಪಸ್ವಿ ಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿನಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಬಾಡಿದ ಮುಖದಿಂದ 

ಇದ್ದ ಈ ತರುಣನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಗೆಯೇನೆಂದು ಸಿದ್ಧನು ಪ ವಲ 

“೯ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಾಲವಾನುದು? ವಿಲಿ ಕಾಣುವೆನು? 



ಸೋನುಡತ್ತೆ ೭೯ 

ಎಂಬುದನ್ನು ದಯೆ.ಯಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆ ತರುಣನು ವಿನಯ 

ದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾ ಸಿಸಿಕೊಂಡನು. ದ್ರಪುರುಷನು ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ಆಲೋಚಿಸಿ 

" ಮಹಾಕಾಲಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ ನೇವ್ವರನ ಜಾ ನ ಕ! 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವನು 

ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 

ಉಕ್ಸವವನ ನ್ನು ನೋಡಲು ಹೊರಟಿ ಆ ತರುಣನನ್ನು ವಾಮ 

ಲೋಚನೆಯು ದಾದಿಯರೊಡನೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾಕಾಲ 

ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸನಿಖಾಸದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಳೆದರು. 

ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಉಯ್ಯಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ತರುಣನು ತರುಣಿಯರೊಡನೆ ತೂಗಾ 

ಡುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಆ ತರುಣನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಜವಾಹೆನನ 

ಸುಂದರ ರೂನು ಕಾಣಿಸಿತು. ಮಾತಂಗನಿಂದ ಬೀಳ್ಳೊಂಡ ರಾಜವಾಹನನು 

ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುಡುತ್ತಾ ಮಹಾಕಾಲೇಶ್ವರನ ಉತ್ಸವ 

ದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಗಬಹುದೆಂದು ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಗೆಳೆಯ 

ನನ್ನು ಕಂಡಕೂಡಲೆ ಸಂತೋಷವಟ್ಟ ತರುಣನು ಉಯ್ಯಾಲೆಯಿಂದಿಳಿದು 

ಓಡಿಬಂದು ರಾಜಪುತ್ರನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಮಸ್ವರಿಸಿದನು. 

ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ನೀರು ತುಂಬಿತು. ಗೆಳೆಯರಿಬ್ಬರೂ ಗಾಢವಾಗಿ 

ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸುರಹೊನ್ನೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ 

ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 

2° 
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ಅರ್ಥಸಪಾಲ 

೧ 

ಕುಸುಮ ಪುರದರಸನಾದ ರಿಪುಂಜಯೆನ ಬಳಿ ಧರ್ಮಪಾಲನೆಂಬ ಮಂತ್ರಿ 

ಯಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಸುಮಿತ್ರನೆಂಬ 

ಮಗನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳೆಗೆ ಕಾಮವಾಲನೆಂಬ ಮಗನೂ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಕಾಮ 

ಪಾಲನು ಅವಿಪೀತನಾಗಿ ವೇಶ್ಯಾಲಂಪಟನಾಗಿದ್ದನು. ಇದು ಸುಮಿತ್ರನಿಗೆ 

ಸರಿಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವನು ತಮ್ಮನನ್ನು ಈ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ 

ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಅನಿಧೀಯನಾದ ಕಾಮಪಾಲನು 

ಅಣ್ಣನ ಬುದ್ಧಿ ವಾದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯನ್ನೇ 

ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ದೇರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತ ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ 
ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಶೀ 

ರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಕಾಂತಿಮತಿಯು ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅವಲು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ 

ಬಂದಿದ್ದ ತರುಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹೆಗೊಂಡಳು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ 

ಉಂಟಾದ ಪ್ರೇಮದ ಫಲವಾಗಿ ಕಾಮಪಾಲಿನಿಗೆ ಅಂತಃಪುರ ಪ್ರವೇಶವು 

ದೊರೆಯಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಯೇ ಕಾಂತಿಮತಿಯ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ 

ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಳು. ಅಂತರಂಗ ಪ್ರೇಮವು ಬಯಲಿಗೆ 

ಬರುವುದೆಂದು ಹೆದರಿ ಕಾಂತಿಮತಿಯು ಪರಿವಾರದವಳೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕರೆದು 

ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಸರ್ವತದ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಬಿಡುವಂತೆ ಅವುಣೆ 

ಮಾಡಿದಳು. ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಪರಿವಾರದವಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಬಂದಕೂಡಲೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಕೇತದಂತೆ ಬೇಡಿತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಂದು 

ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಗು 

ವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಬೇಡತಿಯು ನಡುರಾತ್ರಿ 

ಯಲ್ಲಿ ನಗರ ರಕ್ಷಕರ ಕೃಗೆ ಸಿಕ್ಸಿ ಬಿದ್ದಳು. ಈ ಅವೇಳಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ 
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ಬರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತು. ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ 

ದರು. ಶಿಕ್ಷಗೆಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುವುದೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವಳು 

ಇದ್ದ ನಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚದೆ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು. 

ಅಂತಃಪುರ ದೂಷಕನಾದ ಆ ತರುಣನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆ ಬೇಡಿತಿ 

ಯನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಗರ ರಕ್ಷಕರು ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರು. 

ಉದ್ಯಾನವನದ ಕ್ರೀಹಾವರ್ವತದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 

ಕಾಮವಾಲನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಬೇಡಿತಿಯು “ ಇವನೇ ರಾಜಪುತ್ರಿಯ 

ಪ್ರಿಯನು” ಎಂದಳು. ಕೂಡಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 
ರಾಜನಾದ ಚಂಡಸಿಂಹನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ರಾಜನು ಅವನ ದುರ್ನಡ 

ತೆಗೆ ಕೋನಗೊಂಡು ಏನನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಮಾರನೆಯ ದಿನವೇ ಅವನನ್ನು 

ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಅಸ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು. 

ಭು ಅನ್ಸಣೆಯಂತೆ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮ 

ವಾಲನ ವಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾದುವು. ಚಂಡುಲನೊಬ್ಬನು ತತ್ತಿಯನ್ನು ಮಸೆ 

ಯುಕ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ರಕ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ಅಪರಾಧಿ 
ಯನ್ನು ಕರೆತಂದರು. ಇಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಆಯುಸ್ಸು ಶೀರಿತೆಂದು ತಿಳಿದ ಕಾಮ 

ಪಾಲನು ಏನೂ ತೋರದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ 

ನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಕೃಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸಿದನು. ತನ್ನ 

ಪ್ರಯತ್ನವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದೆಂದೇ ಅನನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನ 

ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೃಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹಗ್ಗವು ಕಡಿದುಹೋಯಿತು. ಕೈಗಳು 

ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಆ ಕಟುಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು 

ಹರಾತ್ತನೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಆ ಕಟುಕನನ್ನೂ ಅನಂತರ ರಕ್ಷಣಾಧಿ 

ಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಕೊಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು. 

ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಣಿಭದ್ರನೆಂಬನೊಬ್ಬನುಂಟು. ಅನನಿಗೆ 

ಅನುಪಮ ಲುವಣ್ಯವತಿಯಾದ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು. ಅವಳ ಹೆಸರು ತಾರಾವಳಿ, 

ಮೊದಲೇ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಕ್ಷಕನ್ಕೈ ಯವ್ವನದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು 

ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದಳು ತನಗೆ ತಕ್ಕ ವರನು ದೊರೆಯಬೇ ಕೆಂದು 

ಜಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪತ್ನಿ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾದೇನಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸು 
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LS ದಳು. ಆಂದು ಲೋಪಾಮುದ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರುತ್ತಾ 

ದಾರಿಯಲಿ ಕಾಶೀನಗರದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ನಡುರಾತ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೊಡಿ 

ದರೂ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿತ್ತು. ರ್ಜನವಾದ ಆ ಭಯೆಂಕರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಗು 

ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಶಬ್ದವು ಅವಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತ. “ ಏನಿದು! ಯಾವುದೋ ಮಗು 

ಅಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನುಗುವುದರೂ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?” ಎಂದು 

ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಸಮಾವಕ್ಸೆ ಬಂದಳು. ತನ್ನ ಶರೀರದ ಬೆಳಕಿ 

ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ವಿಸ್ಮಿತಳಾದಳು. ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿ 

ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸ್ನೇಹವು ಮೊಳೆಯಿತು. ಆ ಮಗುವನ್ನು 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಅನಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಳುತ್ತಿದ್ದ 

ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. 

ಆತಸ್ಮಾತ್ನಾಗಿ ದೊರೆತ ಆ ಮಗುವಿನ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಮಣಿಭದ್ರನು 

ಹಿಗ್ಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟನ್ನು ತಿಳಿಯೆ ಬೇಕೆಂದು ಮಗುವನ್ನು 

ಯಕ್ಷರಾಜನಾದ ಕುಬೇರನ ಆನು ನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದನು. 

ಕುಬೇರನು ತುರಾನಳಯನ್ನೂ ಆಸ್ಫುನಕ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವನ 

ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳುನಗೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮಗುವಿನ ಆದ್ಯಂತ ಚರಿತ್ರೆ 

ಯನ್ನು ಬಲ್ಲನನಂತೆ ಅವನು ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಯಕ್ಷರ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದನು. 

ಒಮ್ಮೆ ತಾರವಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ " ಹುಡುಗಿ, ಈ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ನಿನ್ನ ಮನೋಭಾವವೇನು?' ಎಂದನು. ತ್ರಿಕುಲಜ್ಞನುದ ಅನನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಭಾವನನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಯಕ್ಷಕನೈಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದುದನ್ನು ಇನ್ಸಂತೆ 

ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು. “ ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ 

ಪ್ರೀತಿಯು ಮೂಡಿದೆ” ಎಂದವಳು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನುಡಿದಳು. 

ಕುಬೇರನು ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತ "ಈ ತವಸ್ತಿನಿಯು ನಿಜವಾದ 

ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ಈ ಮಗುವು ಇನಳದೇ.” ಎಂದನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಆಶ್ತರ್ಯವಾಯಿತು. 

" ಹಿಂದೆ ಶೂದ್ರಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ 

ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯದುಸಿ ಯೆಂಬುವಳು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಳು. ವಿನಯ 

ವತಿಯೆಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು. ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ ಆ ಮಗುನನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ 

€ 
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ದಳು. ಅದೇ ಕೂದ್ರಕನೇ ಕಾಮಪಾಲನಾಗಿ ಜನ್ಮನೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವಿನಯ 

ವತಿಯೇ ಕಾಂತಿಮತಿಯಾಗಿ ಕಾಶೀರಾಜನಾದ ಚಂಡಸಿಂಹನ ಮಗಳಾಗಿ 

ದ್ದಾಳೆ. ಕಾಂತಿಮತಿಯೆ ಈ ಮಗುವು ಆರ್ಯೆದಾಸಿಯ ಮಗುವಿನ 

ಮರುಹುಟ್ಟು. ಆ ಆರ್ಯೆದಾಸಿಯೇ ಈ ತಾರಾವಳಿ” ಯೆಂದು ಹಿಂದಿನ 

ಕತೆಯನ್ನು ಕುಬೇನನು ತಿಳಿಸಿ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲನ ಆಗ ರ್ಯನನ್ನು ಪರಿಹರಿ 

ಸಿದನು. 

ಮಗುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನಗುಂಬಾಗಿದ್ದ ಟ೨ಸ ಪ್ರೇಮದ ಕಾರಣ 

ವನ್ನು ಶಿಳಿದಮೇಲೆ ಆ ಯೆಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಸತಿಯಾದ ಕುಮವಾಲನನ್ನು 

ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಳು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕೆಲವುಕಾಲ ಯಕ್ಷಲೋಕ 

ದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿದಳು. ಕುಬೇರನು ಮತ್ತೊಂದುದಿನ ತುರಾವಳಿಯನ್ನು 

ಕುರಿತು "ತಾರುವಳ! ಈ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 

ವಾಮದೇವ ಮಹರ್ಷಿಯಾಶ್ರ ತ 

ಹೆಂಡತಿ ವಸುಮತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಾ. ಮುಂದೆ 

ಮಗನ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರಲಿ.  ಸಿನಗೂ ನಿನ್ನ ನಲ್ಲನ ಸಮಾಗಮವಾಗುವುದು ” 

ಎಂದನು. 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಬ್ಬಿದ ತಾರಾನಳಿಯು ಕೂಡಲೆ ಬಾಲಕನನ್ನು 

ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ವಾಮದೇವ ಮಹರ್ಹಿಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ತಿರೆಸ್ಕರೀಣೀ 

ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಒಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ವಸುಮತಿಯ ಅಃತವುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು 

ಕಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿವ್ಯಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ಕುಂತಿಯಿಂದ ಅಂತಃಪುರವನ್ನೇೇ 

ಬೆಳಗುತ್ತಾ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸುಮತಿಯನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು. 

ಮಹಾರಾಣಿಯು ಎದ್ದವಳೇ ಆ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಬೆರಗಾದಳು. ಬೆರಗುವಡೆದ 

ವಸುಮತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಿನಯದಿಂದ “ದೇವಿ ಈ ಬಾಲಕನನ್ನು 

ನೋಡು. ಇವನು ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಧರ್ಮಪಾಲನ ಮಗ ಕಾಮಪಾಲನ 

ಪುತ್ರನು. ನಾನು ಕಾಮಪಾಲನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಯಕ್ಷಕನ್ಯೆ ತಾರಾವಳಿ. 

ಮಣಿಭದ್ರನೆಂಬ ಯಕ್ಷನ ಮಗಳು. ಕುಬೇರನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮುಂದೆ ಚಕ್ರ 

ವರ್ತಿಯಾಗುವ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಪರಿಚರ್ಯೆಗಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು 

ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀನೇ ಪೋಷಿಸು” ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿ 

ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಹಂಸನ 

ಚ 



೮೪ ಮಹಾಕನಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ದಳು. ವಸುಮತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅರಳಿದುವು. ಅವಳು 

ಯಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸತೃರಿಸಿ ಏನನ್ನೋ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಯು 

ಅದೃತ್ಯಳಾದ್ದ ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷಯಗಳೇನೂ ತಿಳಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾದ 

ಮೇಲೆ ರಾಣಿಯು ರಾಜನಾದ ರಾಜಹಂಸನ ಬಳಿಗೆ ಆ ಕುಮಾರನನ್ನು ಕರೆದು 

ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಸಮಾಚಾರವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಕಾಮ 

ಪಾಲನಿಗೆ ಯಕ್ಷಕನ್ಯೆಯೊಡನೆ ಆದ ಸಂಗಮವನ್ನು ಶೇಳಿ ವಿಸ್ಮಿತನಾದ 

ರಾಜನು ಸುಮಿತ್ರನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ “ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಿನನು. ಇವನಿಗೆ 

ರ್ಧಪಾಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವನನ್ನು ಕಾಪಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಕಲ ವೃತ್ತುಂತವನ್ನೂ ನಿವರಿಸಿದನು. 

ಅರ್ಧಪಾಲನು ರಾಜಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಅನನ ಗೆಳಯ 

ರಲ್ಲೊಬ್ಬನಾದನು. 

೨ 

ಸ್ಮಶುನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಕಾಮವಾಲನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 

ಅಶೆದಾಡುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಆಶ್ರಯವು ಸಿಗದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಗೊಂಡಾರಣ್ಯ 

ವನ್ನು ಹೊಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಹೊಲಬುತೊಲರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದೆ 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಚಂಡ 

ಸಿಂಹನು ಅವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ವ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ 

ಬೇಕೆಂಬುದೊಂದು ; ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದ ಕಾಂತಿಮತಿಯೆನ್ನು ಸೇರಿ ಸುಖಿಸ 

ಬೇಕೆಂಬುದೊಂದು : ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬಗೆಯಾದ ಉಬ್ಬೆಗದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೂ ಶಾಂತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹು 

ಯಕ್ಕೆ ಒದಗುವರೇ ಎಂದವನು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಪೇರಡನಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಹಾಯಕರು ದೊರೆವುದೆಂತು? 

ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಾಮಪಾಲನು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತಲೆಯೆತ್ತಿ 

ನೋಡಿದನು. ಮುಂದೊಂಬ್ಬ ಯಕ್ಷಕನ್ಯೆಯು ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಳು. 



ಅರ್ಧೆಸಾಲ ೮೫ 

ಅವಳ ಒಳ್ಳದಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನಿಂತು ಕೆಳಗೆ ಜಾರು 

ತಿದ್ದುವು. ದೇವಲೋಕ ಸುಂದರಿಯಂತಿದ್ದ ಅವಳ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ 

ನೆಂದು ಕಾಮಪಾಲನು ತಿಳಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯಕ್ಷತರುಣಿಯು ಏಕಾಕಿ 

ಯಾಗಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆ ಕಾಮಪಾಲನನ್ನೇ ದಿಟ್ರಸಿ ನೋಡು 

ತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ದುಂಡು ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಿರುನಗೆಯು ಮಿನುಗಿತು. ತನ್ನ 

ನಲ್ಲನೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಿರಬೇಕು! ಅದರಿಂದಲೇ ಅವಳು ತನ್ನ 

ಕ್ಸಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಳು. ಇಳಿಬಿದ್ದ 

ಮುಂಗೂದಲುಗಳು ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದುವು. ಆ ವಯಸ್ವನಿಗೆ 

ಏನೊಂದು ತೋರದೆ ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಗಿಡದ ಕಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ 

ಸನ್ನೆಮಾಡಿಡನು- ಆ ತರುಣಿಯು ತಾನು ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಗಿಳತಿಯೆನ್ನೂ 

ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದಳು. 

ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮಪಾಲನ ಕುತೂ 

ಹಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದು “ಬಾಲೆ! ನೀನು ಯಾರು? ನೀನು ಬಂದು 

ದೆಲ್ಲಿಂದ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?” ಎಂದು 
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದನು. ಆ ದಿವ್ಯಸುಂದರಿಯ ಮನಸ್ಸು 

ಆನಂದದಿಂದ ಹಿಡಿಸದಾಯಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಕಡೆ ನೋಡಿ 

ಮುಗುಳುನಗೆ ನಕ್ಕು ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದಳು. “ ನಾಥ! ನಾನು ನಿನ್ನ 

ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಹೆಂಡತಿ ತಾರಾವಳಿ. ನಾನೀಗ ಮಣಿಭದ್ರನೆಂಬ ಯಕ್ಷನ 

ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲ 

ಸಲಹಿ ಈಗತಾನೇ ರಾಜಹಂಸನ ಮಹಿಹಿಯಾದ ವಸುಮತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಂದಿ 

ದ್ದೇನೆ. ಕುಬೇರನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಬಯಸಿ ಈ ವನಕ್ಕೆ 

ಬಂದೆ. ನಿನ್ನ ಸಮಾಗಮ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.” ಎಂದು 

ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿದಳು. ಕಾಮಪಾಲನ ಕಣ್ಣು 

ಗಳಿಂದ ಆನಂದದ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿತು. ಅನೇಕ ಹುಟ್ಟುಗಶಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಜೆ 

ಯಾಗಿದ್ದ ಆ ರಮಣೀಮಣಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಂಪುಳಿಹೋದನು. 

ಮೃತ್ಯುವಿನ ದಾಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಯಕ್ಷಕನ್ಯೆಯ 
ಲೂಭವಾಯಿತು. ಆ ಯಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ನಿದ್ಯುಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 



ಲಿ ಮಹಾಕವಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಳು. ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಎಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸಲಾಗದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಸಮೃದ್ಧ ವಾಗಿದ್ದುವು. 

ಕಾಮಪಾಳನು ದಿವೃಲೋಕ ನುಂದರಿಯೊಡನೆ ದಿವ್ಯ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿ 

ಸುತ್ತಾ ಕೆಲನ್ರ ಕಾಲ ಕಳೆದನು. 

ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವ 

ನೊಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಫ್ರಿಯೆಯಾದ ತಾರಾವಳಿಯನ್ನು ಕುರಿತು “ ಪ್ರಿಯೇ 

ಈ ಯಾವ ದಿವ್ಯಸುಖವೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗಿರುವುದು 

ಒಂದೇ ಚಿಂತೆ. ಆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ್ರೋಹಿಯಾದ ಚಂಡಸಿಂಹೆನ ಮೇಲೆ 

ನೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನಗೆ ಸುಖನಿಲ್ಲ. ಸೀನು ಯಕ್ಷಕನ್ಯೆ. ನಗೆ 

ತಿರಸ್ಪ್ರರಿಣೀ ನಿದ್ಕೆಯ ಬಲವುಂಟು. ಆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ಪಲ್ಪ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಆ ದ್ರೋಹಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು 

ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗುತ್ತೇನೆ” ಎಂದನು. 

ಅವಳು ಮುಗುಳು ನಗೆ ನಕಳು. ಅವಳು ಏನನ್ನೂ ಅಮೋಚಿಸದೆ 

ಕೂಡಲೆ “ ಕಾಂತನೇ, ಬಾ. ಕುಂತಿಮತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ” 

ಎಂದಳು. ಕಾಮವಾಲನ ಮುಖಕಮಲನು ಅರಳಿತು. 

ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಇನಬಹುದು. ತಿರಸ್ಪರಿಣೀ ನಿಷ್ಯಯಿಂದ ಛನ್ನಳಾದ 

ಆ ಯಕ್ಷಿಣಿಯು ತನ್ನ ಕಾಂತನಾದ ಕಾಮುಪಾಲನೊಂದಿಗೆ ಕಾಶೀರಾಜನ ಅರ 

ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಳು. ಎಲ್ಲ ಕಾನಲುಗಾರರೂ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಎಚ್ಚರವಿದ್ದ 

ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವಳಾಗಲ್ಲಿ ಇನಳ ಪ್ರಿಯನಾಗಲೀ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಯಾವ ಆತಂಕವೂ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜನ ವಾಸಗೃಹಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾಂತನನ್ನು ಕರೆ 

ತಂದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ರಾಜನೊಬ್ಬನೇ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಇಢ 

ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಚಂಡಸಿಂಹನಿಗೆ ಇಹಲೋಕದ ಪರಿನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಅವನ ತಲೆಡೆನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಕತ್ತಿ ಯೊಂದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 

ಬಿದ್ದಿದ್ದಿತು. ಆ ಶಯನಗೃಹದ ದೀಪವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 

ಹರಿತವಾದ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಕಾಮಪಾಲನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಸಿತು. 
ಸದ್ದಿಲ್ಲದಂತೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಕತ್ತಿಯ ಕೊನೆ 

ಯಿಂದ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಾಜನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದನು. ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. 



ಅರ್ಥಪಾಲ ೮೭ 

ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಶೇೆದು. ಎಚ್ಛೆತ್ತ ರಾಜನು ಆ ದೀವದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 

ದನು. ಸಮಾಸದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎತ್ತರನಾದ ಪುರುಷನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದನು. ಮುದಿರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯವು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ 

ಮೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಗಂಟಿಶೊಣಗಿ ಮಾತು ಹೊರಡದಾಯಿತು. 

ನಟ್ಟದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಆ ಪುರುಷನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತನು. 
ವೃದ್ಧನ ಆ ಅನಸ್ಸೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಮಪಾುಲನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿತೋ 

ಏನೋ? ಮೊದಲು ಅವನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಪ್ರತೀಕಾರ ಭಾವನೆಯು ಮಾಯ 

ವಾಯಿತು. ಅನನು ವಿನೀತನಾದನು. ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳಿಂದ 

ರಾಜನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ * ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಮ 

ಪಾಲನೆಂದ.. ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿ.ಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನೇರಿದೆನು. 

ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಹುನರಾಧಿ. ಆ ಅಸರಾಧವನ್ನು ವಿಧೇಯತೆ 

ಯಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದನು. ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ 

ದೊಣ್ಣೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶರಣುರ್ತಿ ಎಂಬುತೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ನೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಮಾ 

ಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನ್ನುಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಮಮಲನನ್ನು ನೋಡಿ ರುಜನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ 

ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಭಯವು ಇನ್ಮುಡಿಸಿತು. ಚಿಕ್ಕವನೆಂದು 

ಕೂಡ ಅವನು ಬಗೆಯದೆ ಅಳಿಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕುರಮಾಡಿ ಹೇಳಿದನು. 

" ನಾನು ಮೂಢನು, ನೀನಲ್ಲ. ನುನೇ ಅನರಾಧಿ; ನೀನು 
ಮಹಾನುಭುವನು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ 

ಮಾಡಿದೆ. ನಾನಾದರೋ ನಪಿಶುಚಿ ಹಿಡಿದನನಂತೆ ಏನೊಂದನ್ನೂ ನಿಚಾರಿ 

ಸದೆ ನಿನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಅಸ್ಪಣೆಮಾಡಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಡು. ಇಂದಿ 

ನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಂತಿಮತ್ತಿ ನನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು- 

ಇನೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಅಧೀನ. ಸರ್ನವೂ ನಿನ್ನದು; ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಭಯ 

ದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಕತ್ತಿಯನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿ 

ಸಿದನು ಕುಮುಪುಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಉಸಃಕಾಲದವರೆಗೆ 

ನಿದ್ರಿಸಿದರು. 

ಮಾನನೆಯದಿನ ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಪಟ್ಟಣವ ಪ್ರಮುಖಜನರು 

ಆಸ್ಫುನಕ್ಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಸಂಶಂಭವೇನೆಂದು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ 
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ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಪುತ್ರನಾದ ಚಂಡಘೋಷನಿಗೆ ಯೌನರಾಜ್ಯಾಭಿಸೇಕ 

ವೆಂದು ಕೆಲವರು ಬಗೆದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ರಾಜಪುತ್ರೀ ನಿವಾಹೆನಿರಬಹು 
ದೆಂದರು. ಆ ಅಲ್ಲಾನಧಿಯಲ್ಲಿೇ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗುಡಿತೋರಣಗಳಿಂದ 

ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಭವ್ಯವಾದ ಆಸ್ಥಾನಮಂಟನದಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಸಿಂಹಾಸನ 

ದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದನು. ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು ತಮತಮಗೆ ನಿಯತವಾಗಿದ್ದ 

ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಮದುವಣಿಗನಂತೆ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದ ಕಾಮ 

ಪಾಲನು ಒಂದೆಡೆ ರತ್ನಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಕಾಂತಿಮತಿಯು ಸಾಲು 

ಕಾರಳಾಗಿ ಸಖಿಯೆರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ 

ಪುರೋಹಿತರು ರಾಜನ ಅಸ್ಸಣೆಯಂತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಾಜನರನ್ನು ನಿವಾಹ 

ಮಾಡಿಸಲು ಅವುಣೆ ಬೇಡಿದರು. ಕಾಂತಿಮತಿಗೂ ಕಾಮಪಾಲನಿಗೂ 

ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ವಿವಾಹವು ನೆರವೇರಿತು. ಅನುರೂಸರಾದ ವಧೂವರರನ್ನು 

ಕಂಡು ಅಂತಃಪುರದವರೆಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ವರಾದರು. 

ತಾರಾವಳಿ ಕಾಂತಿಮತಿಯರು ಸವತಿಮಾಶ್ಸರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಗೆಳತಿಯರಾಗಿ 

ಇದ್ದರು. ಸಮಯವರಿತು ತಾರಾವಳೆಯು ಕಾಂತಿಮತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತ 

ವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹುಟ್ಟನ ಗುಟ್ಟನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಪೂರ್ವ 

ಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಾಂತವು ತಿಳಿದನೇಲಂತೂ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಟೇಹೆವೂ ಗಾಢವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯಿತು. 

ಕಾಮಪಾಲನು ಮನೆ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಸದನಿಗೇರಿದನು. ಹೆಸರಿಗೆ 

ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮಂತ್ರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಯುವರಾಜನೆನಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮುದುಕನಾದ ರಾಜನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯಸೂತ್ರ 

ಗಳನ್ನೂ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ರಾಜ್ಯವಸ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ 

ಕುಮಾರರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಭಾರವೂ ಅವನದಾಯಿತು. ಬಡವರು ಭಾಗ್ಯವಂತ 

ರೆನ್ನದೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಅವಧಿಗೆಮ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಡವರೂ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದರು. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ 

ಅವನು ದಯೆತೋರುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಗೆಳೆಯೆರನನನ್ನು ಸರ್ವಭೂತ ಬಂಧು 

ವೆಂದು ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 
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ಚಂಡಸಿಂಹೆದಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತ ಬಂತು. ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ಅವನ 

ಅವಯವಗಳು ಶಿಧಿಲವಾಗಿ ವಶತಪ್ಪಿದುವು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದು ಕ್ಷಯರೋಗ 

ವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಆ ಶಿಧಿಲಜೀಹದಿಂದ ಜೀವನ 

ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾರದೆ ರಾಜನ ಆತ್ಮವು ಇಹಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು. 

ತಂದೆಯು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ಆತನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಾದ ಚಂಡ 

ಘೋಷನು ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದನು. ರಾಜನ ಮರಣಾನಂತರ ದಕ್ಷ 

ರಾದ ರಾಜಪ್ರತ್ರರು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರುವ ಆಶೆಯು ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. 

ಕಾಮವಾಲನು ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಒಹುದಾಗಿತ್ತು. .. ಆದರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ದುರಾಶೆಯು 

ಅಂಕುರಿಸಲಿಲ್ಲ.. ಐದುವರ್ಷದ ಹೆಸುಳೆಯಾದ ಕಿರಿಮಗ ಸಿಂಹೆಘೋಸನನ್ನು 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಭಿಮತದೊಂದಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆಗೇರಿಸಿದನು. ಸಜ್ಜನನಾದ ಆತನು 

ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ 

ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆತನಿಗೆ ಯೌವನವು ಬಂದು ಅವನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 

ರಾಜ್ಯವಾಳುವವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಮವಾಲನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡನು. 

ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿದ್ದ ಆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿದರು. ಕುಮಾರ 

ರಾಜನೂ ಮೊದಮೊದಲು ನಿಧೇಯೆನಾಗಿದ್ದ ಕೊಂಡು ಭಾವನ ಇಷ್ಟದಂತೆ 

ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಸಿಂಹಭೋಷನು ಯುವಕನಾಗುತ್ತ ಬಂದನು. ರಾಜರು ಹುಡುಗ 

ಇಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟೇ ನಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೂ ದುರ್ಮಂತ್ರಿಗಳ ದುರ್ಬೋಧನೆಗೆ 

ಕೆನಿಗೊಡುವುದು ಸ್ವಾಭಾನಿಕ. ಯವ್ವನದಲ್ಲಂತೂ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯು 

ವ್ರದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಯವ್ವನ, ಹಣ, ಪ್ರಭುತ್ವ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿ 

ವೇಕವೂ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ 

ಎಳೆಯರಾಜರೆಂದರೆ ಚಾಡಿಕೋರರಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿ. ಅವರು ಸಮಯವರಿತು 

ುಜರಕೆವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜನ ಅವಿವೇಕ 

ದಿಂದ ಆ ಬಿತ್ತವು ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಕುರಿಸಿ ನಿಷಫಲವನ್ನು ಕೊಡದಿರುವುದೆಂತು? 

ದುರ್ಜನರನ್ನು ಆವ್ತರಂದು ಬಗೆಯದ ರಾಜರು ಬಹು ವಿರಳ, ಯುವಕ 

ನಾದ ಸಿಂಹಭೋಸನಿಗೂ ಅನೇಕ ದುರ್ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಪ್ರಸ್ಟೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. 
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ಆ ದುರ್ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಷ್ಠಾರಣವಾಗಿ ಕಾಮಪಾಲನನ ಸ್ನ 

ಸಜ್ಜನರ ಸೌಜನ್ಯವೇ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ 

ಆ ತರುಣ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದಡಿ ಮುಲಿನಮಾಡಲು ಇನರು 

ಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ರಾಜನು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಿಸುತ್ತಿರುವನೆಂದು 

ಮನಗಂಡಮೇಲೆ ಆ ಆಪ್ತಗೆಳೆಯರಂತಿದ್ದ ು ರಾಜನಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ 

ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರು. "ಮಹಾಸ್ಟಾಮ್ಮ್ಕಿ, ತಾನು ಈ ಕಾಮವಾಲನನ್ನು 

ಭಾವನೆಂದು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹು ದುಃಖ 

ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದಲ್ಲ. ಇವನು ಆ ಗೌರವಕೆ 

ಅರ್ಹನಲ್ಲನೆಂದು. ಇವನು ಬಲುತ್ಪಾರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ 

ಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಲಗಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಶೆಳೆಸಿ ನಡು 

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯೆತ್ತಿದ್ದ ಕೊಲೆಗಡಕನು. ಆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ 

ಮುದಿರಾಜನು ಏನುಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಈ 

ಕಾಮುಕನನ್ನು ಒಲಿಸಲು ಮಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ನಿವಾಹಮಾಡಿದನು.- 

ಆರಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಇವನು. ಅರಸನ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಿರು 

ಸತು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಚಂಡಘಫೋಷರಾಜರು ಆಯುಸ್ಸುತೀರಿ 

ಸತ್ತವರಲ್ಲ.. ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಹುಸನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ 

ಈ ದುಷ್ಟನು ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಧನು ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು 

ನಿಷಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿಸಿದನು. ಮುದಿರಾಜನೂ ಮುಂದಿನ ಸಿಂಹಾನನಾಧಿ 

ಕುರಿಯೂ ಹೋದುದು ಅವನ ರೊಟ್ಟಜಾರಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು. 

೧೨ಜ್ಯುವನ್ನು ತಾನೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿದರ ಪ್ರಜಾಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆನೆಂದು 

ಬಗೆದ ಈ ನರಾಧಮನು ಹೆಸರಿಗೆ ಐದುವರ್ಷದ ಹಸುಳೆಯಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮನ್ನು 

ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. 

ಇನನ ದುರಾಶೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ತಾನು ಉಕೌವನ ಶಾಲಿಗಳುದರೂ ಇನ್ನೂ 

ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಾಳಗೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾವು ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿಶ್ವಾ 
ಸಕ್ಸೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಿರೆ:ದು ತಿಳಿದೇ ಇವನು ರಾಜಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು 

ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವನು. ತಾವು ಇನನ 
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ಯಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವನು ಏನುಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂತೆಗೆಯು 

ಕೃತಫ್ಲನಾದ ಇವನು ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವನೋ 

ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ 

ಆಪ್ತರಾದ ನಾವು ತಮ್ಮ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಈ ನಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 

ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡುದು. ಈಗ ತಾನು ಚಿರಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಭಾರ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಈ ನಮ್ಮ ಹೇರಾಸೆಯೆನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ 

ನೀಚನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಯಮನಗರವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸ 

ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಾಪಿಯು ಸರ್ವಧಾ ಬದು 

ಕಿರಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ.' 

ದುರ್ಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ದುರುನದೇಶವು ಆ ತರುಣರುಜನ ಮ.ನಸ್ಸಿನ[ 

ಬೇರೂರಿತು. ಕಾಮವಾಲನ ಮೇಳೆ ಇಲ್ಲದ ಸಲ್ಲದ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ 

ಹೊರಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಆಖೋಟಚಿಸಿವನು. 

ಆದರೆ ಇವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮ 

ಪಾಲನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾನ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆಯೂ ಒದಗದಂತೆ ಯಕ್ಷಕನ್ಯೆ 

ಯೊಬ್ಬಳು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಳೆಂದು ಅವನು ರಾಣಿಯಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಯಕ್ಷ 

ಕನ್ಕ್ಯೆಯ ಸಹಾಯವಿರುವವರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೂ 

ಹಾಗೇನಾದರೂ ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಿಯ ಕೋಪಕ್ಟ ತಾನೂ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವೂ 

ತುತ್ತಾಗುವುದೆಂದೂ ಅವನು ಭಯಸಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ನೀಡುತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಬ ತವಕವಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. 

ಕೇಡುಗುಲವು ಸಮಿಪಿಸಿದಂಶೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಲ್ಲದೆಯೇ 

ಅದಗ್ವಿ ತಕ್ಕ ನಾಧನಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧ ವಾಗುವುವು. ಕಾಮಪಾಲನ 

ದೆನೆಯು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಎಸ್ಟ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದ ರೂ ಅವನು ಅದನ್ನು 

ತನ್ಪಿಸಿಕೂಳ್ಳ ಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಕನ್ಯೆಯಾದ ತಾರಾವಳಿಯು ಸವತಿಯೆಂಬ 

ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಂತಿಮತಿಯೊಡನೆ ಬೆರೆತಿದ್ದಳಲ್ಲವೇ! ಇವರಿಬ್ಬರ ಗಾಢ 

ಸ್ನೇಹವು ಸತಿಯಾದ ಕಾುಮಸುಲನಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಿತು ಅವನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ 

ಪಾರವಿ೨ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅನನು ಹೆಂಗುಸರು ಚಪಲಚಿತ್ತರೆಂಬುದನ್ನು 

ಚನ್ನುಗಿ ಅರಿತಿದ್ದನು. ಅನರ ಪ್ರೇಮವು ತೃಣುಗ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಂಜಿನ 
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ಹನಿಯೆಂತೆ ಶುಶ್ವತವಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವನು ತಿ ಳಿದಿದ್ದನು. ಅವನು ಎಂದೂ 

ಕಾಂತಿಮತಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತಾರಾವಳಿಯ px ತಾರಾವಳಿಯ 

ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಮತಿಯ ಹೆಸರನ್ನಾ ಗಲೀ ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ 

ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮತೊ ್ರಾಬ್ಬರೆ ಹೆಸರನ್ನೆ ತ್ತಿ ಜೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕತೆ ಪ್ರೇಮವೆಂದು 

ಅವರು ತಿಳಿದು Fp ಎಂದು ಅವನು ಶಂಕಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಹೀಗಿದ್ದೂ ಒಂದುದಿನ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯವು ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ತಾರಾ 

ವಳಿಯೊಡನೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಮಪಾಲನು ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಮರೆತು 

"ಪ್ರಿಯೆ ತಾರಾವಳಿ ' ಎಂದು ಕೂಗುಪುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ" ಪ್ರಿಯೆ ಕಾಂತಿಮತಿ' 

ಎಂದು ತಸ್ಪಿನುಡಿದನು. ತಾನು ದಿನ್ಯಲೋಕಸುಂದರಿಯೆ೨ದೂ ತನ್ನಿಂದಲೇ 

ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದ ಕಾಂತಿಮತಿಯು ಸುಖವಡುನಂತೆ ಆಗಿರುವಳೆಂದೂ 

ತಿಳಿದಿದ್ದ ತಾರಾನಳಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ತಾನೇ 

ಪಾತ್ರಳೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆನಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಸಂತೆ ಕಾಂತಿವುತಿಯೂ 

ಸವತಿಯೆಂದು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸದೆ ಗೌರವದಿಂದ ಅನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. 

ಇಂದು ತನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸವತಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಗಿದುದು ಅವಳಿಗೆ 

್ರೈಲ್ಸವೂ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಪು ಪ್ರೇಮನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆಯೇ ಅವಳು 

ಮರೆತಳು. ಸಿಯ) ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸ ತಾನೇ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಅವಳ 

ನನಸ್ಪು ಸ ಸಮಿತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕ ಕೊಪಾನಿಷ್ಟಳಾಗಿ ಮರುಮಾತಾಡದೆ 

ಲಿಂದ ಹೊರಟೇ a 

ಪ್ರಿಯೆತಮೆಯು ಹೀಗೆ ಇನ್ನಕ್ಕಿದ್ದಹಾಗೆ ಸಿಟ್ಟ ನಿಂದ ಹೊರಟು 

ಘಟ ಕಾಮಪಾಲನಿಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯಸನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಅವನ 

ಅನಯವಗಳು ಅವಳ ಅಗಲುಪಿಕೆಯ ವೇದನೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳ ಗುಗುತ್ತ ಬಂದುವು. 

ಕಣ್ಣೀರು ತೊಟ್ಟಿ ಡುವಂತಿದ್ದರೂ ಧೈರ್ಯತಾಲಿಯಾದ ಅವನು ಅದನ್ನು ತಡೆ 

ದನು. ಬಿಸಿಯುಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 

ಆಶೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನನಾಗದೆ ಕೆಲಸ 

ಗಳನ್ನು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದನು. 

ಪತಿಯ ಈ ಅನಸೆ ಯು ಕಾೂತಿಮತಿಗೆ ಕುತುನತೆಯನ್ನು ಂಟುಮಾಡಿತು. 

ಅನಳ ಮುಖವು ಬಾಡಿತು. ಮೊದಲಿನ ನಗೆ ಅ ೂ ಹೈದಯ 
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ದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬೆಗವು ಮನೆಮಾಡಿತು. ಅವಳು ನಿದ್ರಾಹಾರಗಳನ್ನು ತೊರೆದು 

ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. 

ರಾಣಿಯಾದ ಸುಲಕ್ಷಣೆಯು ಕಾಂತಿಮತಿಯ ಮುಖವು ತೇಜೊ 

ಓೀನವಾಗಿದ್ದುದನ್ನೂ ಅವಳು ನಿತ್ಯವ್ಯಾಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು 

ತೋರದೆ ನಿಮುಖಳಾಗಿದ್ದದನ್ನೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದ್ದ 

ಕೈದ್ದಂತೆಯೇ ರಾಜವುತ್ರಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಜಿಹಾನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸು 

ತ್ರಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣವನ್ನು 

ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಳು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಬ್ಬರೇ 

ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಾಂತಿಮತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು " ದೇವಿ, 

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಬೇಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ 

ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಾಂತಿಯಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? 

ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳು.” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಕಾಂತಿಮತಿಗೆ ಸುಲಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿನು 

ವುದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಅರಿವೂ ಅನಳಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಅವಳು ಸಹಜವಾದ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ರಾಣಿಗುತ್ತರವಿತ್ತಳೆ. " ದೇವಿ, 

ನಾನು ಹಿಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೀಳ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವೇನೆ? 

ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನಗೆ ನೆನನಿದ್ದರೆ ಹೇಳು. ಹೆಂಗಸಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ 

ಸತಿಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾರು ಕುರಣರು? ಪತಿಯು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳು 

ಸತಿಯೂ ಸಂತುಪ್ಪಳಾಗಿರುವಳು. ನೀನೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲವೇ? ಕೆಲನು 

ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪತಿದೇನನು ನನ್ನ ಸವತಿಯಾದ ತಾರಾವಳಿಯೆಂಬ 

ಯಕ್ಷಿಯು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದುದಕ್ಕುಗಿ ದುಃ ಖಿಸು 

ತ್ರಿರುನನು. ಆತನೇ ದುಖಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲಿಬಂತು? ಆದ್ದರಿಂದ 

ನನಗೆ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ”. 

ರುಣಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವಾಯಿತು. ಈ ಮಾತು ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ 

ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ರಾಜನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ 

ದಳು. ಪುಸ! ಅವಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ಮುಂದೇನಾಗುಪುದೆಂದು? ಸ್ರೀ 



೯೪ ಮಹಾಕವಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಸುಲಭವಾದ ಚಾಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವಳು ನುಡಿದಳು. ಕೂಡಲೆ ಹರ್ಷದಿಂದ 

ರಾಜನ ಮುಖವು ಹಿಗ್ಗಿತು. ರಾಣಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಆಯಿತು. 

೩ 

ಇತ್ತ ವಾಮದೇವ ಮಹೆರ್ಷಿಗಳಾತ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜವಾಹನನೊಂದಿಗೆ 

ಬಳೆದ ಅರ್ಥಪಾಲನು ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ ತಾನೂ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ 

ಗೆ 

ರಾಜವಾಹನನು ದಿಗ್ವಿಜಯಸ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರರಂತೆ ತಾನೂ 

ಅನನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದನು. ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯ 

ದಂತೆ ಮಾತಂಗನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಪುತ್ರನು ಹೊರಟುಹೋಗಲು 

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲೂಕಾಣದೆ ಅವನನ್ನೇ 
ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ರಾಜಪುತ್ರನ ಸುಳಿವೇ 

ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೀಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದುಸಲ ಕಾಶೀಪಟ್ಟ 

ಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಗಂಗಾನದಿಯು ತ ಚೆ ಸ್ವಚ್ಛ ವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಅವಿಮುಕ್ತ 

ಶ್ರರನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಂತೆ ಶಿವಾಲಯದ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. 

ಭಗೀರಥನ ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮನುಜರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಸಲು 

ವಾಗಿ ಭರತಖಂಡದ ಆರ್ಯಾವರ್ತದೆಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಆ ಭಾಗೀ 

ರಧಿಯ ಪುಣ್ಯಜಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ವಾಸರಹಿತರಾಗಲು ಯಾತ್ರಿಕರು ಗುಂಪು 

ಗುಂವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸ್ನಾನ ಘೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಲ್ಲ 

ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೆಗೊಂದು ಹಿರಿಮೆ. ಆ ಫೆಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಣಿಯ ಚೂರು 

ಗಳಂತೆ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದಿತು. ಯುವಕನಾದ ಅರ್ಥಪಾಲನು ತಾನೂ 

ಆ ಫಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹೆತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 

ದನು. ಅನಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಲಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ 

ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತನು. 

ಬಲಗಡೆಗೆ ಅವನ ನೋಟವು ಹರಿಯಿತು. ಎತ್ತರವಾಗಿ ದಪ್ಪನಾಗಿ 

ರುವ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಉಕ್ಕೈನಂತೆ ಕರ್ಕಶವಾಗಿದ್ದರೂ ದುಂಡಗಿರುವ ತನ್ನ 



ಅರ್ಧಸಪಾಲ ೯೫ 

ತೋಳುಗಳಿಂದ ನಡುಕಟ್ಟಿನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದನು. ಪುರುಷನನ್ನು 

ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ ಕರಿಣವಾದ ದೇಹೆವುಳ್ಳವನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವ 

ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಸಂತತವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪ 

ಗಿದ್ದುವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಕಾಂತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ 

ವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಲೆ ಅವನ ದೈನ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವನ 

ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಹಸಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡ 

ಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಜೀವಿತ 

ದಲ್ಲಿ ಆಶೆಯಿರಲಿಲ್ಲನೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ 
ಗಳನ್ನಾ ದರೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಾದುಃಖವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದಿರು 

ವನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ವ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುನುಂಟೀ? 

ಅದನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವು ಬೇರೊಂದಿರ 

ಬೇಕಲ್ಲವೇ? 
ತರುಣನು ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು. " ಇವನಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವ 

ಅತಿಸಯ ದುಃಖವಾದರೂ ಏನು? ಇನನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ 

ಪ್ರಾಣಾನಾಯಕರವಾದೆ ವಿಪತ್ತು ಬಂದಿರಬಹುದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ 

ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಥಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯು ಎಂದೂ ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕುವು 

ದಿಲ್ಲ. ಇಂಧ ಆಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವನೇ ಆವದ್ಬಂಧುವು. ಹಾಗೇ 

ನಾದರೂ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದೇನೋ ಕೇಳಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. 

ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಸರೋಸಕಾರಕ್ಕಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೇತಕ್ಕೆ?' ಎಂದು 

ಮುಂತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 

“ ಮಂಗಳ ಕರನ ಈ ನಿನ್ನ ಸಿದ್ದತೆಯು ಯಾವುದೋ ಮಹಾಸಾಹಸ 

ಕೈಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ರಹಸ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು 

ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದನು. 

ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಯಾತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ 

ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ವಿಚಾರಮಾಡದಿರುವಾಗ ಈ ತರುಣನು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಿ 

ಸಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನೂ ಸಂತೋಷನನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. 

ತರುಣನ ದೃಢವಾದ ದೇಹ್ಕೆ ಸೌಮನಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ 

(ಲ 



೯೬ ಮೆಹಾಕವಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವು ಹುಟ್ಟತು. " ದೋಷವೇನಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ 

ಬಹುದು?” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗರ್ಭ 

ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೂರಪ್ರಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು.  ಜನಸಂಚಾರನಿಲ್ಲದ ಮೂಲೆ 

ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಗೋಡೆಯ ಹತ್ತಿರವೇ ದೊಡ್ಡ 

ದೊಂದು ಕರವೀರ ವೃಕ್ಷನಿದ್ದಿತು. ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ 
ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸಿದ್ದುವು. ಅನಚರಿತ ಪುರುಷನು ತರುಣನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ 

ಕರೆತಂದು ಆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. 

ತನ್ನ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ 

ನೀರಿ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಗಂಟಲು ಬಿಗಿಯಿತು. ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು 

ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಆ ದುಃಖವು ಅವನನ್ನು ಮಾತನಾಡಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಹು 

ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅವನು ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.  “ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ, 

ಪೂರ್ಣಭದ್ರನೆಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ 

ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿದನು. ಆದರೇನು? ವಿಧಿಯನ್ನು ಮಾರುವವರಾರು? 

ಅದೃಷ್ಟ ವಶೆದಿಂದ ಕಳ್ಳನಾದೆ. ಈ ಕಾಶೀಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಟ 
ನೊಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆನು. 

ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ರಾಜಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ದರು. ಆನೆಯ ಫೆ ಯಿಂದ 

ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಪಾಯಿತು. ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಜನರು 

ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಉಸ್ಸರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾತ್ಯನಾದ ಕಾಮಪಾಲನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 

ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಾದ ಮೃತ್ಯುವಿಜಯವೆಂಬ ಆನೆಯನ್ನು ಮಾವಟಗನು ಕರೆ 

ತಂದನು. ಕೂಗುವ ಜನರ ಶಬ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮುಡಿಯಾದ ಕೊರಳ ಗಂಟೆಗಳ 

ಶಬ್ದ - ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಆನೆಯು ಕೋಪಗೊಂಡು ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಸುತ್ತಿ 

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ನಾನು ಹೆದರದೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ತೊಲೆಯ 

ಎರಡು ರಂಧ್ರ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಎನಡು ತೋಳುಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಆ ತೊಲೆ 

ಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದೆನು. ಒಂದು ಸಲ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದ ಆ ಆನೆಯು 

ಮಾವಟಗನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಪದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿತು. ನಾನೂ 

ರೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸಿ ಹೊಡೆದೆನು. ಅದು 

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಾವಟಗನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ 
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ಎಳೆದನು. ಶುಪಿತನಾದ ಮಾನಟಗನು ಕುಂಭಸ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅಂಕುಶದಿಂದ 

ಚುಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಆ 2೬ ಯನ್ನು ನನ್ನೆದುರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 
«ಈ ದುರ್ಬಲವಾದ ಆನೆಯನು ಒಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗು. 

ಮತ್ತೊಂದು es ಬರಮಾಡು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತಕಾಲ 

ಹೋರಾಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ” ಎಂದೆನು. ಈ ನನ್ನ 

ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಜೇಳಿ ಹೆದರಿದ po ಮಾವಬಿಗನ ಅಂಕುಶಕ್ಕೂ ಸಗ್ಗದೆ 

ಒಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಮಪಾಲನು 

ಆ ಭು ನನ್ನನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು. “ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ಮಹಾ 
ಬಲಿಷ್ಟನು. ಹಿಂಸಾವಿಹಾರಿಯಾದ ಮೃತ್ಯು ನಿಜಯವನ್ನೇ ಜಯಿಸಿದೆ, 

ಈ ಕಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡು. ನಮ್ಮನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಉತ್ತ ಮವೃತಿ ಪ್ರಿಯಿಂದ 

ಬದುಕು. ಹಾಗೆ ೩ ಜೀನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಟೂ ಬಾ| ನಿಕ? 

ಎಂದನು. ನಾನು ವಶ್ಚಾತ್ತಾಸ ವಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ವಿಜ್ಞಾ ನಿಸಿ 

ದೆನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾಮವಾಲನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಮಿತ್ರನಾದನು. 

“ ನನ್ನುಂತಹೆ ಅಬ್ಬ ಜಬ ಜಂ ಪ್ರೀತಿಮಾಡುವ ಬಂಧುವೆಂದರೆ 

ಆ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಕಾಮವಾಲನು. ಅವ ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಮಾರುಹೋಗಿ 

ದ್ದೇನೆ. ತೀಟೆಗೆ ಚಂಡಿಕೋರರ ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ಯುವಕ ರಾಜನಾದ 

ಬಂಹಭೋಸನು ಆ ಸುಧುವಾದ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಭಟರಿಂದ ಹಿಡಿಸಿ 

ರುವನು. ಅವನನನ್ನು ರಾಜದ್ರೋಹಿಯೆಂದು ಅರನನು ತಿಳಿದಂತೆ 

ಇಂದು ಚೌ್ಕಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

oo 

C 
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ಸ್ರ 3 

5 LS 3 ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಕೂಗಿಹೇಳಿ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳ 'ನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ದೊರೆಯು 

ಆಜ್ಞ್ಞಾಸಿ ನಿಸಿರುವನು. ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ರನ್ನು ನೇ ಳುವುದವ್ಬೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ 

ಅನನ ಪ್ರಾಣಹೋಗುವಂತಾಗಬೇಕಿಂದು. ಅವ್ಪಣೆಮಾಡಿರುವನು. ನನಗೆ 

ಅನ್ಟೂಂದು ಸಹಾಯಮಾಡಿದ ಆತನನ್ನು ಪ್ರ ಆವತ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ 

ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಎನ್ಟೋ ಯೋಚಿಸಿದನು... ಅದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲನೆಂದು 

ಅರಿತೆನು. ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದುದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಇಂತಹ ಏಕಾಂತ 

ಸ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕುಳತು ಮನಸ್ಸು ದಣಿಯುವವರೆಗೆ ಅತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ 

ಆ ಸಜ್ಜನನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಾನೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾ ಣಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 

1 



೯೮ ಮಹಾಕನಿ ದಂಡಿಯೆ ಕತೆಗಳು 

ನನ್ನ ಮತ್ತು ಆತನ ಆ ಅಪಾರವಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಇದೇ ತಕ್ಸ ಕಾಣಿಕೆಯೆಂದೇೀ 

ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿರುವುದು. 

ತರುಣನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿತು. ಅನನ ಬಾಯಿಯಿಂದ 

ಮಾತು ಹೊರಡದಾಯಿತು. ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಅವನು 

ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯ ಸೆರಗಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ವರೆಸಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ತಂಡೆಯ 
ಪ್ರ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದೆಂತು? ಎಂಬುದೇ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ 

ಮನೆಮಾಡಿತು. ಈ ಅಹರಿಚಿತನು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದೇಕೆಂದು ಪೂರ್ಣ 

ಭದ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಥನಿಲ್ಲದನರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣೀರು 

ಬಿಡುವ ಸಾಧುಗಳಿರುವರೇ! ಎಂದವನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಟ್ಟಿನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು 

ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. 

ದುಃಖದ ಆವೇಗವು ಸ್ರಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಯುವಕನು ತಲೆ 

ಯೈತ್ತಿದನು. ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣಭದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ “ ಆಕಾಸಣ ಮಿತ್ರನೇ, 

ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ ? ಆ ನಿನ್ನ ಪರಮನಿತ್ರನಾದ ಕುಮ 

ಸಾಲನುಂಟಪ್ಪೆ. ಅನನ ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಥವಾಲನೇ ನಾನು. ಕಾಂತಿಮತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಾನು ಯಕ್ಷಕನ್ಯೆಯ ಕೈಗೆಸಿಕ್ಸಿ ವಸುಮತಿಯೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಬಳೆದೆನು. ರಾಜವಾಹನನ ಪಾದ ಶುಶ್ರೂವೆಗೆಂದು ಹೊರಟವನು ಅವನನ್ನು 

ಕಾಣಪೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದೆನು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮತ್ತಾಗಿ 

ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದೆನು. ಗಂಗಾಸ್ಟಾನದ ಫಲವು ಈಗಲೇ ಲಭಿಸಿತು. 

ಅಶ್ಪತ್ಯಟವಾದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೇ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂಬ 

ನುಣ್ಣುಡಿ ನನ್ನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವುಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ 

ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾವಿರಾರು 

ಭಟರು ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದರೂ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಣ 

ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮೂಹೆದಲ್ಲಿ ಯಾವನುದವೂ ನನ್ನ್ನ 

ತಂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉನಯೋಗಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ 

ವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯರ್ಧವಾಗುವುದು. ಏನು ಮಾಡಲಿ... ಗ 

ಇನ್ನೂ ತರುಣನ ಮಾತು ಮುಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆರುತ್ತನೆ ಅವನ 

ದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಾಕಾರದ ಗೋಡೆಯೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಹಳೆಯ ಗೋಡೆ 
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ಯಲ್ಲಿ ಶಿಧಿಲವಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಬಿರುಕಿನಿಂದ ಒಂದು ಹಾವು 

ತನ್ನ ಮೂತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿತು. ಬರುಬರುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹವೂ 

ಈಚೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿ ಬಿದ್ದಂತೆ 

ತೂಗಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಆಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. 

ಪೂರ್ಣ ಭದ್ರನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವುದರಲ್ಲಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ತರುಣನು 

ಅವನನನ್ನು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೂಡಿಸಿ ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯ ಸೆರಗನ್ನು 

ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಏನನ್ನೋ ಜಫಿಸತೊದಗಿದನು. ಹಾವಿನ ಆಟವು ಸ್ಪಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯು ತನ್ನ ದೇಹನನ್ನು 

ಆಡಿಸಲಾರದೆ ಚಾಚಿದ್ದ ಮೂತಿಯನ್ನು ಜೋಲು ಹಾಕಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದು 

ಬಿಟ್ಟಿತು. ಪೊರ್ಣಭದ್ರನಿಗೆ ಕಾರಣವು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ತರುಣನು 

ಹಾವಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಕುಗ್ಗಿ ಹಾವು ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಿತವಾಯಿ 

ಕೆಂದು ಅವನು ತಿಳಿದನು. 

ತರುಣನು ಸರ್ಪಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತು ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದುದು 

ಇಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ತರುಣನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ವಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಈ ಹಾವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದೆಂದು 

ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ್ಪಳದಿಂದೆದ್ದು ಹೋಗಿ 

ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಆ ದುಷ್ಪಪ್ರಾಣಿಯ ಮೂತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹುಡುಗನು 

ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಳೆಯುವಂತೆ ಅದರ ಉದ್ದವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ 

ಎಳೆದನು. ಆಹಾ! ಮಂತ್ರೌಷಧಿಗಳ ಮಹಿಮೆಗೆ ತಡೆಯುಂಟೆ! ಒಂದು 

ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೀಳವಾದ ಆ ಕೃಷ್ಣಸರ್ವವು ನಿರ್ವೀರ್ಯವಾಗಿ 

ಆ ತರುಣನ ಕೈಯ ಹಗ್ಗವಾಯಿತು. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಮೂತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು 

ಮಿಕ್ಸ ಅದರ ದೇಹವನ್ನು ಅದೀ ತೋಳಿಗೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡು 
ಆ ಯುವಕನು ಮೊದಲು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಸಮಿಸಾಫಿಸಿ 

ದಂತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಭದ್ರನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ 

ಆ ತರುಣನು ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕು ಹೆದರಬೇಡವೆಂದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದನು. 

ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಬಲಗೈಯಿಂದ ಚಸ್ಸರಿಸಿ “ಭದ್ರ! 

ರೊಟ್ಟಿಯು ಜಾರಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು. ನೆಮ್ಮ ಮನೋರಧವು 
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ಸಿದ್ದಿಯಾಯಿತೆಂದ ತಿಳಿ ನನ್ಗ ಮಂತ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನಾದ೨ೂ ನೋಡಿ 

ದೆಯಾ? ಪ್ರುಣಿಯು ಇಂತಹ ಕ್ರೂರ ಸಾಧುನಿಗಿಂತ ಸುಧುವಾಗಿ 
ಕೈಯಿಸಿ: ಇನ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂತಹೆ ಹುನಿನ ವಿಷವನ್ನಾದರೂ 

ಸ್ಪಂಭಿಸಿ ರ್ಪದಪ್ಪನನು. ನಾನು ಬದುಕಿಸಬಲ್ಲೆ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು 

ಸ. ಸತ್ತಂತೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಉಳಿಸಬಲ್ಸ. ಗ ನೀನು 

ನನಗೊಂದು ಉಸಕಾರಶವನ್ನು ಮಾಡು. ಈ ನಿನ್ನ ಸುಹ ನನು 

ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಭರ್ಯದಿಂದ ನು 

ಮಾಡಲು ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಅದೋ ಆಗಲೇ ತಮಟಿಯ ಶಬ 

ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೊರಡು” ಎಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಉಸಿರಿದನು. 

ಪೂರ್ಣಭದ,ನ ುಖದಲಿ ಸೆಯವೂ ಆಶ ಶಿವ ಸಂತೋಷಡೊಂದಿಗೆ 

ಹೋಗುತ್ತಾ ದುರಿ MERE. " ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸ. ಎಲ್ಲಿ 
ಯಾದರೂ ಬೆಂಕೆಯೊಡನೆ ಸರಸವಾಡುವರಿರುವರೇ? ಈ ವಿಸವರೀಕ್ಷ 

ಯಾದರೂ ನಿನು? ಆಗಲಿ. ತರುಣನಿಗೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯುಬಲದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ 
ಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನಮಾಡುತಿದ್ದನೇ 9? ಎಂದು ಆಖಶೋಟಚಿನು 

ತ್ರಿದ್ದನು. ಪೂರ್ಣಭದ್ರನು ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಯುವಕನು ಬಟ್ಟೆ 

ಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊದ್ದುಕೂಂಡು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ನೇಗವಾಗಿ 

ನಡೆದನು. 

ದೊಡ್ಡ ರಾಜಬೀದಿ. ಬೀದಿಯ ಎಸಡು ವಕ್ಚಗಳಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬೊಡ್ಡ 

ಮರಗಳ ಸಾಲಿದ್ದಿತು. ಆ ಮರಗಳ ನೆಲಳಿನಿಂದ ರಸ್ತ ಯು ನಡುಹಗಲಿನಲ್ಲ 

ಬಿಸಿಲ ತಾಪಕ್ಕೆ ಎಡೆಗುಡದೆ ತಣ್ಣಗೆ ಇಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬೀದಿಯ ತುಂಬ 

ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಜನ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಆ ಜನಸಂದಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಟೆಯ 

ಶಬ್ದವು ಆಗಾಗ ಕೇಳಬರುತ್ತಿತ್ತು. ತಮಟೆಯ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು 

ಹೊತ್ತೂ ಜನವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತ, ಸವುಳನು ನಿಂತಳೊಡರೆ ಗುಂಪು 

ಕಟ್ಟಕೊಂಸು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ನುಲ್ಬು ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 

ಜನದ ಗುಂಪು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿರಿದಾಯಿತು. ಕೆಲ ಜನರು ಮರಗಳನ್ನು ಹೆತ್ತಿ 

ಕುಳಿತು ನೋಡಿತ್ತಿದ್ದರು. ತವುಟಿಯ ಶಬ ವನ್ನು ನಿವಿಸಿ ರುಜಭಟರು 



ಜೋಷಿಸಲಾಶಂಭಿಸಿವಶು. ಎತ್ತರವಾದ ವೇದಿಕೆಯೆ ಮೇವೆ 

ನನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅನನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ 

ಜನರ ಗದ್ದಲನಂತೂ ಹೇಳತೀರದು. ಮಾತಂಗನು ಕಾಮವಾಲನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 

ನೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ ತೊಡಗಿದನು. 

4 ಪ್ರ ವಿಶ್ರಾಸಘಾತುಕನುದ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾದಶೂ ನೋಡಿ! ಇನನ 

ಹೆಸರು ಕಾಮವಾಲನೆಂದು. ಇತನು ತಾನೇ ರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂಬ ದುರಾಶೆ 

ಯಿಂದ ರಾಜನಾದ ಚಂಡಸಿಂಹನನ್ನೂ ಯುವರಾಜನಾದ ಚಂಡಭಘೋಷ 

ನನ್ನೂ ನಿಷಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿರುವನು. ಈಗಲಾದಶೋ ಪೂರ್ಣ 

ಯವ್ವನವಂತನಾದ ಸಿಂಹಭೋಸನನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದೆಳಸಿ ಆಪ್ತರೆಂದು 

ತಿಳಿದಿದ್ದ ಶಿವನಾಗ್ರ್ಗ  ಅಂಗಾರವರ್ಷರೆಂಬ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ 

ಆ ಶೋಚಿಸಿದನು. ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರಾದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ 

ದ್ರೋಹವನ್ನು ಕಂಡು ತಡೆಯೆಲಾರದೆ ಈ ನೀಚನ ಗುಟ್ಟಿನ ಹೊರಗೆಡವಿ 

ದರು. ಅನಂತರ ದ್ರೋಹಿಯಾದ ಇನನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗ 
ಹ 

ರಿಪಡಿಸಿದುದಾ 

ಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಧಿಸತಿಯು ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕನಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕಗ್ಗ 

ತ್ರಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಸನ್ಲಿತ್ರಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಇವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಗ್ಗ ಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡು 

ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ 

ನಾದರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ರಾಜನು 

ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ.” 

ಮತ್ತೆ ವಾದ್ಯದ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಜನರ 

ಗದ್ದಲ. ನಗರರಕ್ಷಕರು ಕಾಮಪಾಲನನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿಡದರು. 

ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸಿಂಹದಂತೆ ಆ ಮಂತ್ರಿಯು ಅಡಗಿದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ 

ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ನ್ಫಯಲ್ಲಿ ಚಮ್ಮಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು 

ಮಾತಂಗನು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು “ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ 

ಉಂಟೆ? ಈ ಮಹಾನುಭಾನನು ಇಂಧ ಆಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲೆಳಸುವನೇ? 

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ರುಜಸುತ್ರನನ್ನು ಕುಷಾಡಿ ಈಗ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ 

ನಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ರುಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು 

೬ 



೧೦೨ ಮಹಾಕಪಿ ದಂಡಿಯೆ ಕತೆಗಳು 

ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಇದು ಯಾರೋ ಚಾಡಿಕೋರರು ಹೂಡಿದಿನ 

ನಿತೂರಿಯಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತರುಣರಾಜನು ಈ ಪಿರುನರೆ 

ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು “ ಕಣ್ಣು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವನ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ. ಅಳಿಯನು ಮನೆ ತೊಳೆ 

ಯುವನು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಅನ್ವರ್ಧವಾಯಿತು. ಮುದಿರಾಜನು 
ಇವನ ಕ್ಸಬೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದು ಸತ್ತನು. ಯುನರಾಜನಂತೂ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು 

ನಿಗೆ ತುತ್ತಾದನು. ಇನ್ನು ಏನೂ ಅರಿಯದ ಈ ಹಸುಳೆ ರಾಜನ ವಿಷಯ 

ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದ್ರೋಹವಾಚರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವನೋ ಬಲ್ಲವರಾರು? ಬವ 

ದಿಂದ ರಾಜನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚತ್ತನಲ್ಲನೇ! ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಮ್ಮ 

ಭಾಗ್ಯ” ಎಂದು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮೂದಲಿಸುತ್ತ ಗುಂಪುಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ 

ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು 

ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಮಾತಂಗನು ಭೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಜನರ ಗುಂಪು ಬರಬರುತ್ತ ವಿಶುಲವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. 

ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಜನ 

ಸಂದಣಿಯು ಇಮ್ಮಡಿಸಿತು. ಆ ಭಧೋಷಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 

ಹುಣಿನೆಯಮರ. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ಬಹು 

ದೂರ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುವು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ 

ಸಣ್ಣ ಮರಗಳಿದ್ದುವು. ಜನರ ಸಮೂಹವು ಬಹಳವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ನಡೆಯುವ 

ನಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅನೇಕರು 

ಮರಗಳ ಮೇರೆ ಹೆತ್ತಿಕುಳತರು. ಹಲಸಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ 

ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಳಿಬಿದ್ದಿರುವಂತೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 

ನೋಡಿದರೂ ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಹುಣಿಸೆಯ ಮರದ ಕೆಳಗೆ 

ಎತ್ತರವಾದ ಜಗುಲಿಯೊಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇಶೆ ಕಾಮಪಾಲನನ್ನು ನಗರ 

ರಕ್ಷಕರು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅನರನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ತರುಣನು 



ಆರ್ಧಪಾಲ ೧೦೩ 

ತಾನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಂತೆ ಆ ಹುಣಿನೆಯೆ ಮತವನ್ನು ಹೆತ್ತಿಕುಳಿತನು. 

ಅವನು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೊಂಬೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಸರಾಧಿಯಾದ ಮಂತ್ರಿ 

ಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅನನ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಗರರಕ್ಷಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ 

ನಿಂತಿದ್ದರು. ಕಣ್ಣುಕೀಳಲು ಸಲಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತಂ 

ಗನು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. 

ತಮಟಿಯ ಶಬ್ಧನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತಂಗನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಭೋಷಣೆಯನ್ನೇ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ 

ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಬೇಕು, 

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲಿದ್ದ ತರುಣನು ಮಂತ್ರದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಆ ನೀಳ 

ವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪವನ್ನು ಧಟ್ಟನೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. 

ಕೋಪದಿಂದ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಸರ್ವವು ಕಾಮವಾಲನ ದೇಹೆದಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಚ್ಚೆ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣುಕೇಳಲಿದ್ದ ಚೆಂಡಾಲನನ್ನೂ 

ಕಚ್ಚಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿತು. ಭಯೆಂಕರವಾದ ಆ ದುಪ್ಪವ್ರಾಣಿ 

ಯನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ತಾವಾಗಿಯೇ ದೂರಸರಿದರು. ಹಾವು ಸರಸರನೆ 

ಹರಿದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತು. 

ತರುಣನು ಕೂಡಲೆ ಏಷವನ್ನು ಸ್ತಂಭಿಸುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ 

ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕೆದನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ 

ಜನರ ನಡುನೆ ತಾನೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ಇದ್ದು ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ 

ತನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೆಡಿಸದಂತೆ ಗುಢವುಗಿ ಜಪಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ವಿಷ 

ವೇರಿದ ಕಾಮಪಾಲನು ಸತ್ತವನಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. 

ಕೂಡಲೆ ಆ ಯುನಕನು ಆತಿಶಯವಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆ ಜನದ 

ನಡುವೆ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳ ಲಾರಂಭಿಸಿದನು. * ಸ್ವಾಮಿ ದ್ರೋಹಿಯನ್ನು ದೇನರೇ 

ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದು ನಿಜವಾದ ಮಾತಲ್ಲವೇ! ನೋಡಿ, ರಾಜನು ಕಣ್ಣು 

ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಧಿಯು ಅವನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ 

*ಿತ್ತಿತು. ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಯಿತು” ಎಂದನು. ಕೆಲವರು 

ಆ ತರುಣನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ “ ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ. 

ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಅಂಶನಾದ ರಾಜನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಬದುಕುನರಾರು?” 
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ಎಂದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು “ ಯಾರಯ್ಯಾ ನೀನು? ನಮ್ಮ ಅಮಾತ್ಯರ 

ವಿಷಯ ನಿನಗೇನುಗೊತ್ತು. ಅವರು ಸಾಧಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು. ಅಂಧವರು 

ಕುರುಡರುಗಿ ಬದುಕೆರುವುದಕ್ಕೆಂತ ಒಮ್ಮೆಯೇ ವ್ರಾಣಬಿಟ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರ 

ಲೆಂದು ದೃವನು ಅನುಕೊಲ ಪಡಿಸಿರುವುದು. ನೋದ್ರು ಕಣ್ಣುಕೇಳಹೋದ 

ಆ ನೀಚೆನ ಗತಿಯೇನಾಗಿದೆ. ಅವನೂ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ಟರಿಂದಲೇ 

ತಿಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡು ಬಯಸಿದರೆ ತನಗೆ ಕೇಡು ತಪ್ಪ 

ದೆಂದು” ಎಂದು ಆ ತರುಣನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಾಜನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಜನರು ದೊರ ಸರಿದು 

ನಿಂತರು. ನೆಲದ ಮೇರಿ ಮೂರ್ಛಿಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾಮವಾಲನನ್ನು ಕಂಡು 

ದೊರೆಗೆ ತಾನು ಅಪವಾದದಿಂದೆ ತಪ್ಸಿಸಿಕೊಂಡೆನೆಂಬ ಥೈರ್ಯಬಂದು 

ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಕೇಳೆ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 

ತಿಳಿದನು. ಕ 

ಮುಂದೇನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ರಾಜನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದರೊಳ 

ಗಾಗಿ ಕಾಂತಿಮತಿಯ ಆಕ್ರಂದನ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಪೂರ್ಣ 

ಭದ್ರನನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಆಪ್ತ 

ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಪುತ್ರಿಯು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಥೈರ್ಯ 

ಹೇಳಿದರೇನು? ಕುಸುಮ ಸದೃಶವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೃದಯವು ಇಂತಹ ಬೇಗೆ 

ಯೆಲ್ಲಿ ಬಾಡದಿರುವುದೇ? ಕೆಲವು ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದು 

ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಕಾಂತಿಮತಿಯು ಬಂದವಳೇ ಧೂವ್ಸನೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ 

ಬಿದ್ದಳು. ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿ ಎಚ್ಚತ್ತ ಆ ಅರಗುವರಿಯು 
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ತನ್ನ ವತಿಯ ಶವದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಳುತ್ತಾ “ ನಾಧ್ಯ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ 
9 ತುತ್ತಾದೆಯಾ? ಕಣ್ಣುಕೇಳಬೀಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಸತಿಯು ತೀರ್ಸಿತ್ರಿದ್ದ 

ನಲ್ಲನೇ? ಹಾಗೆ ಕುರುಡನಾಗಿಯಾದರೂ ನೀನು ಬದುಕಿರಬಾರದಿತ್ತೇ? ಅಂಧ 

ನಾದರೇನು? ಕೆವುಡನಾದರೇನು? ನತಿಯೆಂಬ ವಸ್ತುವು ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ 

ಸತಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಪ್ರಲಪಿಸಿದಳು. 

ರಾಜನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವನಂತೆ “ ತಾಯಿ, ನಾನೊಂದ ನೆನೆದರೆ 

ದೈವತಾಬೇರೊಂದು ನೆನೆಯಿತು. ಪ್ವಶುರ ಕುಲದ್ರೋಹಿಯಾದ ಈ ನಿನ್ನ 
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ಪತಿಯನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನವು 

ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸರ್ಪದಷ್ಟನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪತಿಯು ಮೃತನಾದನು. ಹತ 

ಭಾಗ್ಯನಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಹಾವನ್ನು ಸುರಿಸಿತು” ಎಂದನು. 

. ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪತಿಯು 

ಬಿದ್ದಿದ್ದಿದು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಂಟುಮಾಡಿತು. ಪ್ರೀತಿ 

ಯಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಕೋಮಲವಾದ ಶೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತಿಯ ತಲೆಯನ್ನಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡಳು. ತನ್ನ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಆತನ ತಲೆಯಕೆಳಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿಟ್ಟಳು. 
ಕಾಂತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಚೇಪ್ಟೆ ಯಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣು 

ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ವತಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಬಲಗ್ಸೆ ಯಿಂದ ಸವರಿದಳವಳು. 

ಸೆರಗಿನಿಂದ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ವರೆಸಿದಳು. ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಧಾರಾ 

ಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಮಧ್ಯೆಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನು ವರೆಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಮುಖವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ರಾಜಪುತ್ರಿಯು ಯುವಕನಾದ ರಾಜನನ್ನು 

ಸಂಬೋಧಿಸಿ “ ಮಹಾರಾಜನೇ, ಈ ನನ್ನ ಪತಿಯು ನಿನಗೆ ಅಧವಾ ನಿನ್ನ 

ಕುಲಕ್ಕೆ ಅನಕಾರಮಾಡಿರುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು 

ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಚಿಸಿಯೂ ನನಗದರಿಂದ 

ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತೂ ಈತನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುವನು. ಮದುವೆಯಾದ ಪತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅನುಸರಿಸ 

ದಿದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟವ ನಿಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕ್ವೇ ಕಳಂಕತರುವೆನಲ್ಲವೇ? ಪತಿತನಾಗಲೀ 

ಪಾವನನಾಗಲೀ ಸತಿಯಾದವಳು ಮೃತವತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು 

ಧರ್ಮವಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಈಗ ನನಗೆ ಮಹೋಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು 
ಇಷ್ಟ ಪಡುವೆಯಾದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಷ್ಟೇ. ಈ ದೇಹೆದ 

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಚಿತಿಯೆನ್ನೇರುವಂಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. 

ನಿನ್ನ ಕುಲಪುತ್ರಿಯ ಈ ಕೊನೆಯ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡು? ಎಂದು 

ಅಂಗಲಾಚಿದಳು. 

ಸಿಂಹೆಘೋಸಷನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆಂದು ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು. 

ದೈವದಿಂದ ನನಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಪವಾದವು ತಪ್ಪಿ ನಾನೀಗ ಒಳ್ಳೆ ಯವನಾಗಿ 

ದ್ದೇನೆ. ಈ ಶವದೊಂದಿಗೆ ಸಹೆಗಮನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಈಕೆಗಾದರೂ 
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ಈ ಹೆಣವನ್ನು ಒನ್ಬಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 

ಹೀಗೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಿ " ಈ ಶನವನ್ನು ಈಕೆಯ 

ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ತನ್ನ ಕುಲದ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ 

ಗಮನವನ್ನು ರಾಜಪುತ್ರಿಯು ಆಚರಿಸಲಿ. ಸಹೆಗನುನ ಸಮಾರಂಭವು 

ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದಂಸತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗಇ ಬಿರ್ನ್ಯದೇಹಿನ ಸಂಸಾರಗಳು 

ಚನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 

ಕೂಡಲೆ ಪೂರ್ಣಭದ್ರನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಲ್ಲ 

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದರ್ಭೆಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ಯುವಕನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶವವನ್ನು ತಂದು 

ಅಲಿ ಮಲಗಿಸಿದನು. ರಾಜನು ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅತನ ಆಪ್ತ 

ವರ್ಗನ್ರ ಆತನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿತು. ಉಳಿದ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಮೋರ 

ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳತ್ತ ಸಾಗಿದರು. ಸರ್ಪ 

ದಷ್ಟನಾದ ಮಾತಂಗನು ಮತ್ತೆ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. 

ನಿಷಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಪಾಲನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ 

ಯಾದ ಯುವಕನೂ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಸೂರ್ಣಭದ್ರನೂ 

ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಪೂರ್ಣಭದ್ರಸಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಬದುಕುನನೋ ಇಲ್ಲವೋ 

ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ತರುಣನ ಮುಖವನ್ನೇ 

ನೋಡುತ್ತ ಕೈಸನ್ನೆ ಯಿಂದ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿರುವುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 

ದನು. ತರುಣನು ಬಲವಾಗಿ ಸರ್ಪಮಂತ್ರವನ್ನು ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದನಾದ್ದರಿಂದ 

ತಲೆಯನ್ನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಾಳುವಂತೆ ಸನ್ನೆಮಾಡಿದನು. 

ಕೈಯಿಂದ ಭಯಸಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು. 

ಕಾಂತಿಮತಿಯು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕರೆದು ಚಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದೆ 

ಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದಳು. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳನ್ನು ಕರೆದು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಸಹ 

ಗಮನ ಕಾಲದ ಉಸುಪನ್ನು ತರಲು ಅಜ್ಞಾನಿಸಿದಳು. ಚಿತಿಯು ಸಿದ್ಧ 

ವಾಯಿತು. ಹಳದಿ ವಶ್ರ್ಯವನ್ನುಟ್ಟು ಕುಂತಿಮತಿಯು ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಗೆಳತಿ 

ಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ 

ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸತಿಯ ದೇಹನಿದ್ದ ಸ್ಟಳಕ್ಸೈ ಬಂದಳು. 

ತ 
3 
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ಅವಳ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವಳು ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತಿಯ 

ಪ್ರಾಣನಾಡಿಯು ಮಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪೂರ್ಣಭದ್ರನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು 

ಮೂಡಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಯುವಕನು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. 

ನಿಶ್ಚೇತನನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾನುಪಾಲನು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ ತೊಡ 

ಗಿದನು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯೇರಿ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಫ್ಸೆಗಳು 
ಬೇರಾಗುವ ಸೂಚನೆಯು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅಮಾತ್ಯನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದನು. 

ತಲೆಯದೆಸೆಯೆಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಗಮನ ವೇಷಭೂಹಿತಳಾದ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ, 

ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬದಂತಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನೂ ಎಡಗಡೆ ತನ್ನ 

ಆಸ್ತಮಿತ್ರನಾದ ಪೂರ್ಣಭದ್ರನನ್ನೂ ಕಂಡ ಕಾಮಪಾಲನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. 

ನಿಷಯವೇನೆಂದು ಅವನಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೈಮುರಿದು 

ಎದ್ದು ಶುಳಿತುಕೊಂಡನು. ದರ್ಭೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು 

ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಪನು. ಕಾಂತಿಮತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಾಶ್ರುಗಳು 

ಸುರಿದುಹೋದುವು. ಅವಳಿಗೆ ಏನೊಂದೂ ಮಾತನಾಡ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ 

ಕಾಲುಗಳ ಮೇಶೆಬಿದ್ದು "ಪತಿದೇವ, ಇಂದು ನನ್ನ ಸೌಮಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಈ 

ಯುವಕನು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಭುಗ್ಯದೇವತೆಯಿವನು. 

ಇಂತಹ ಪರೋಸಕಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ತುಯಿ ಧನ್ಯೆ! ಧನ್ಯೆ!!' 

ಎಂದಳು. 

ಪೂರ್ಣಭದ್ರನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ವಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.. ಅವನು ಕಾಮಪಾಲನ 

ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿ "ಮಿತ್ರ! ನೀನು ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸುಹಸದಿಂದ ಮೃತ್ಯು 

ದಾಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆಯಲ್ಲವೇ! 

ಇಂದು ಈ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸಾಹಸದಿಂದ ನೀನು ಮತ್ತೊಂದುಸಲ ಬದುಕಿದು 

ದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣುರೆ ಕಂಡೆನು, ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವುದರೊಳಗಾಗಿ 

ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಗಳೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಅರ್ಥ 

ಪಾಲನು ಒಹೆಳ ನಮ್ರನಾಗಿ ಈರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರೂ 

ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ ದಣಿದರು, ಆಲಿಂಗಿಸಿ 

ದಣಿದರು ; ಮೈದಡವಿ ದಣಿದರು. ಪೂರ್ಣಭದ್ರನು ಯುವಕನ ಚರಿತ್ರೆಯ 

ನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿನರಿಸಿ ಆತನು ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನೂ 
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ವಿವರಿಸಿದನು. ಯುನಕನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಂತೆ ಧೈರ್ಯ 

ದಿಂದ ಕಾಂತಿಮತಿಯು ಸಹಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿದೇಹನನ್ನು ಅರಗುವರನಿಂದ 

ಪಡೆದುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿ ಆ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಿಯ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದನು. 

ಕಾಂತಿಮತಿಯು ಹೊರಹೊನ್ಮಿದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮಗನನ್ನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು "ಮಗು, ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ 

ಈ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಎಂತಹ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಲಹಿದೆ! ಇದು ನನ್ನ 

ಭಾಗ್ಯವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಭಾಗ್ಯ.  ಅನರು ಧಿರ್ದೋಷರಾದ್ದರಿಂದ 

ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡಿದನು. ದ್ರೋಹವನ್ನೆ ಸಗದವನಿಗೆ ಕೇಡು ಎಲ್ಲಿ 

ಯದು? ಆ ತಾರಾವಳಿಯು ನಿನ್ನ ಆಟಪಾಟಿಗಳನ್ನು ರಾಣಿಯಾದ ವಸು 

ಮತಿಯು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಳು. ಹೌದು, ನನ್ನಂತಹ 

ಮಂದಭಾಗ್ಯಳಿಗೆ ಆ ಬಗೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲಿ? ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಂತಸದ 

ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮಗನನ್ನು ಅಭಿಸೇಕಿಸಿದಳು. 

ಯುವಕನು ನಮ್ರನಾಗಿ ಈರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ತ್ರರಿಸಿದನು. ನನ್ನ 

ಸುಕೃತದ ಫಲನು ಇಂದಿಗೆ ವರಿನಕ್ರಮಗಿರಬೇತು. ತಮ್ಮೋರ್ವರ ಸೇನೆ 

ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ನನ್ನ ಸಾಹಸಮೇನು! ಮುಖ್ಯ 

ತೆ ವವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು ; ಅವರಿಂದ ನಾವು ಅಂದು-ಕೊಂಡಂತೆ ಕೆಲಸ 

ಳು ನಡೆದುವು. (ಪೂರ್ಣ ಭದ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸಿ) ಈ ಮಹೆಸೀಯೆನು ನನಗೆ 

ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನು ತಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು?” ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಬೆಸಸ ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿದನು. 

ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಪಾಲನು "ಮಗ್ಗ, ನಾವೀಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಸೋಣ. 

ಅತಿನಿಶುಲವಾದ ಆ ಗೃಹೆದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟುಗಿ ಕಲವು ಕುಲ ನಾವನಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 

ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರುವ ಆಯುಧಗಳು ಯುದ್ಧಕೃ ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಎನ್ಟೋ ಜನ ಸಾಮಂತ 

ರಾಜರಿಗೆ ನಾನು ಉಸಕಾರಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೆಂದೂ ಕೃತಘ್ನ ರಾಗ 

ಲಾನರು, ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ. 

ಸೈನಿಕರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮಾರಲಾರರು. ಈಯೆಲ್ಲ ಸಹುಯಗಳನ್ನೂ 

ನಾವು ಉಸಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೂ 

A 
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ಹೊರಗೂ ಪ್ರಜಾಕೋಪನ ನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೋಪಗಳಿಗಿಂತ 

ಪ್ರಜಾಕೋಪವು ಬಲವಾದುದು. ಇವನ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನೂ 

ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಪಿತರಾಗುನಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ 

ಇವನನ್ನು ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ” ಎಂದನು. ಯುವಕನು 

ತಂದೆಯ ರಾಜನೀತಿಯುಕ್ತವಾದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ 

ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ನಾಲ್ವರೂ ಹೊರಟು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮನೆ 

ಯನ್ನು ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೆ ಲ್ಲ ಕಾಮಪಾಲ ದಂಪತಿಗಳು ಸತ್ತು 
ಹೋದರೆಂದು ವಾರ್ತೆಯು ಹಬ್ಬಿತು. ರಾಜನು ಅಮಾತ್ಯನಾಶದಿಂದ 

ನಿಶ್ಚಿತನಾಗಿದ್ದನು. 

೪ 

ಯಾವ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಯುವಕನೂ ಪೂರ್ಣಭದ್ರನೂ 

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕರು ಪೂರ್ಣಭದ್ರನನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯ 

ಬಹುದಾದರೂ ಆ ಯುವಕನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ 

ತಿಳಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರ ವಾಸಸ್ಪಳವಾವುದು ? ಇವರ ಜೀವನ 

ಮಾರ್ಗವೇನು? ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 

ಬರಬರುತ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಫೋಸನಲ್ಲಿ ಆದರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ 

ಬಂದಿತು. ಅನೇಕ ಸುಮಂತರಾಜರು ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಕಾಶೀರಾಜಥಿಗೆ 

ವಿರುದ್ದರಾಗುತ್ತ ಬಂದರು. ಇದೇ ಸಮಯವೆಂದರಿತು ಮೊದಲೇ ಶತ್ರುಗಳಾ 

ಗಿದ್ದ ರಾಜರು ಅವನನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಜನಾದರೂ 
ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗೂಢಚಾರರನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದನು. ತನ್ನ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನುರಾಗವನ್ನು ತೋರುವಂತೆ ಪ್ರಚಾರಮಾಡ 

ಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೇನು, ವಿರೋಧಿಗಳೇ ಬಲವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. 
ಅನನ ಉಪಾಯಗಳಾವುವೂ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋರದೆ 

ಕರ್ತನ್ಯಮೂಢನಾಗಿ ಅವನು ಉಳಿದನು. ಅನನಿಗೀಗ ತಕ್ಕ ಮಂತ್ರಾ 
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ಲೋಚನೆ ಹೇಳುವ ಸಮರ್ಥರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಹಲ 

ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಪರರಾಗಿ ರಾಜನ ಪಾಲಿಗೆ ದುರ್ಮಂತ್ರಿ 

ಗಳಾಗಿದ್ದರು. 

ಪೂರ್ಣಭದ್ರನು ಬುದ್ಧಿ ನಂತನೂ ಸ್ನೇಹಪರನೂ ಆಗಿದ್ದುದರಿಂದ 

ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆರೆತು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ 

ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಾಥನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು 

ತಿಳಿದನು... ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಜನನ್ನು ಸಜೀವವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು 

ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಗೆದನು. ಅರಮನೆಯ ಆಳುಗಳಿಂದ 

ಅರಸನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 

ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ಣಭದ್ರನು ಸರ್ಹ್ಪಮುಖನೆಂಬ ಒಂದು ಆಯುಧನನ್ನು 

ತಂದು ಅರ್ಥಪಾಲನ ಮುಂದಿಟ್ಟು “ ಇಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀನು ಕೇಳ 

ಬೇಕು” ಎಂದನು. 

“ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದ್ದೇನೆ?” 

“ ಎಂದೂ ಮಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು ಸಿದ್ದಿಯಕಾಲ.” 

“ ಯಾವ ಸಿದ್ದಿ ಕ? 

“ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯ ಸಿದ್ದಿ.” 
ಕೂಡಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಕೋಣೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಪೂರ್ಣ 

ಭದ್ರನು ತನ್ನ ನಡುಪಟ್ಟಯಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ 

ತೋರಿಸಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸುರಂಗವನ್ನು ಆ ಆಯುಧದಿಂದ ಮಾಡ 

ಹೇಳಿದನು. 

ಆ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ ರಾಜನ ಶಯನಗೃಹಕ್ಕೆ ಸುರಂಗವನ್ನು 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಲಸವಾದ್ದ 

ರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುವಕ 

ನೊಬ್ಬನೇ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸುರಂಗಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಸುರಂಗವು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ಯುವಕನು 

ಹರ್ಷಚಿತ್ರನಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವನ 
ಆಯುಧವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೆ 
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ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲು ಅಡ್ಡ 
ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಇತ್ತು. ಸುರಂಗದ್ವಾರನನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಆ ಕಲ್ಲು ಒಂದೇ 

ಆಗಿರದೆ. ಒಂದರಮೇಜೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಇಬ್ಬಿದ್ದಂತೆ ತೋರಿತು. 

ಯುವಕನು ಸ್ಪಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸುರಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕಲ್ಲಿನ 

ಗೋಡೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತನು. ತಾನು ಅರಮನೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು 

ಮುಟ್ಟಿದೆನೆಂದು ಅವನು ತಿಳಿದನು. ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನೂ 

ಗಾರೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಮನುಷ್ಯನು ನುಗ್ಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು 

ಅವಕಾಶಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದನು. 

ಮಹಾಸತ್ತ್ವನಾದ ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೈಯ 

ಲ್ಲಿದ್ದ ಆಯುಧದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಆ ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ಒಳಕ್ಕೆ 

ನೂಕಿದನು. 

ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ 

ದನು. ಅದೊಂದು ವಿಶಾಲವಾಡ ಉಪನನವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅವನಿಗೆ ತಾನು 

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂಬ ಅರಿವು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಉಸವನವನ್ನು ನೋಡಿ 

ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತ ಒಂದು ಅಂತರ್ಗ್ಯಹವನ್ನು ಕಂಡನು. ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸ 

ಮೃದ್ಧ ವಾದ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿತು. ಸದ್ದಿಲ್ಲ 

ದಂತೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಪ್ರೀಯರ ಕಾಲಿನ ಆಭರಣದ ಸದ್ದು ಕೇಳ 

ಬಂತು. ಅನನು ಯಾರೋ ಶ್ರೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು 

ಊಹಿಸಿದನು. ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು 

ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸ್ತಂಭದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. 

ನಾಲ್ವರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಒಂದೆಡೆ ಕುಳಿತರು. 

ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ತಲೆಯಕೂದಲು ನರೆತು ಮುದಿತನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಆ ಗುಂಪಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಷ್ಠಳಾಗಿ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ 
ದಳು. ಅವಳ ಅವಯವಗಳು ಯೌವನದಿಂದ ತುಂಬಿ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು 

ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದುವು. ಅವಳಿಗೂ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು - ಇಪ್ಪತ್ತು 

ವಯಸ್ಸಿರಬಹುದು. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ರಾಜಪುತ್ರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. 
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ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಅವಳ ಸಂಗಾತಿಯರೆಂದು ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ತಿಳಿಯ 

ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 

ರಾಜಪುತ್ರಿಯೆ ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತ ಳಾಗಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಅವಳು ಆ ಮುದುಕಿಯನ್ನು ಕುರಿತು “ ಅಮ್ಮ, ಈ ಸ್ಪಳಕ್ಕ ನಾವು ಬಂದು 

ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದವು?” ಎಂದಳು. 

“ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬಹುದು.” 

“ ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ವರ ಹೊರತು ಬೇಕೆ ಜನರೇ 

ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ?” ೫ 

“ ಇದೊಂದು ನೆಲಮಾಳಿಗೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.” 
" ನಾನು ಯಾರು?” 

“ ನೀನು ಯುವರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಚಂಡಘೋಷನ ಮಗಳು ಮಣಿ 

ಕರ್ಣಿಕ.” 

* ನನ್ನ ತಾಯಿಯೆಲ್ಲಿ ?” 

“ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಆಚಾರವತಿಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ 

ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ತೀರಿಹೋದ್ದರಿಂದ ದುಃಖಸಡುತ್ತಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸನಿಸಿ 

ಆ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಳು.” 

ಸ್ಥಂಭದ ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕನು ಅವಳು ರಾಜಪುತ್ರಿಯೆಂಬು 

ದನ್ನ ರಿತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿದನು. ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಬೆರಗಾದನು. 

“ ನನ್ನನ್ನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳೆಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?” 

“ ನಿಮ್ಮ ತಾತನು ಸುಂದರಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಲವರಾಜಪುತ್ತನಾದ 

ದರ್ಪಸಾರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವನು.” 

“ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಬಳೆಸಬಾರದಿತ್ತು ?” 

“ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳೆದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ತಂಗಿ ಕಾಂತಿಮತಿಯಂತೆ 

ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ಪಾಲಾಗುವೆಯೋ ಎಂದು.” 
" ದರ್ವಸಾರನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುವರೇ?” 



ಅರ್ಥಸಾಲ ೧೧೩, 

“ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಾತನ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ನೀನಿನ್ನೂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾ ಗಲೇ 

ಕಾಂತಿಮತಿಯು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಗಡೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಹೆಣ್ಣು 

ಮಗುವಾದರೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೇ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಣಮಾಡಿರುವಳು.” 

“ ಆ ನಮ್ಮ Ee ಮಗನೆಲ್ಲಿರುವನು?” 

ಕ ಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಎಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರಂತೆ. ಬದುಕೆರುವನೋ 

ಇಲ್ಲವೋ ಕಿಳಿಯದು. 

ಗ ಚ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದನು. ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷ 

ನನ್ನು ಕಂಡ ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೆದರಿ ಜಗ್ಗನೆ ಎದ್ದರು. ಅವನವರಿಗೆ ಅಭಯ 

ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ “ ನೀವು ಹೆದರಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಂತಿಮತಿಯ ಮಗನೇ 

ನಾನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನನ್ನೆ ನಟ ದೃಷ್ಟಿಯ ದ ನೋಡುತ್ತಿ ದ್ದ 

ರಾಜಕನ್ಯೆಯು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ಲೆತಗ್ಗಿ ಸಿದಳು. 

ಆಕಾರ ಸಾದೃಶ್ಯದಿಂದ ಆ ಯುವಕನು ಕಾಮವಾಲನ ಮಗನೆಂದು 

ಆ ಮುದುಕಿಯು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಳು. ಅವಳಿಂದಲೇ ಯುವಕನು ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದನು... ಎರಡು ಅಡಿ ದಪ ರೃ ವಿರುವ 

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದನು. ಆಗ ಬಕ 

ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಿರಬಹುದು. ಆ ಜಾ ರು ಶೋರಿಸಿದ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ಜನ ಶಯನಗೃಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಯಾವ ಆ ಲೋಚನೆಯೂ 

ಚತ ಗಾಢನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ರಾಜನನ್ನು ಕ್ಕಸಿರೆ ಹಿಡಿದನು. 

ಅವನನ್ನು ಮಂಚದಿಂದ ಕೆಳ ಕೈ ಳಿಸಿ ಛಿ ಅದೇ ಬಿಲದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ 

ಯಲ್ಲಿ 'ಹೆಂಗುಸರಿ್ದೆಡೆಗೆ ಕರತಂದನು. ಸಿಂಹೆಭೋಸನನು ಭಯದಿಂದ 

ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಮಪಾಲನ 

ಉಸ್ಪರಿಗೆಗೆ ಬಂದರು. ದುಸ್ಟಭಾವನೆಯಿಂದ ದೂಹಿತನಾಗಿದ್ದ ರಾಜನನ್ನು 

ತು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಜಾ 

ಅರಸನ ಕಾ ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದು ನಿರಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ನು. 

ಜಾ ಕತೆಯನ್ನು ಸ ಶಾ Ri 

ಮೇರೆಯಿಲ್ಲವಾಯಿತು. ಆಚಾರವತಿಯ ಮಗಳೇ ತನ್ನ ೂಸೆಯಾಗುವ 

ಳಂದು ಅವಳು ಹಿಗ್ಗಿದಳು. ವಿಧಿನಿಲಾಸವನ್ನು Koi ee ಮಹಾ 
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೧೧೪ ಮಹಾಕನಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಉಭ್ರಮದಿಂದ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಿದುವು. ರಾಜನಿಲ್ಲದ ಸಂಭ 
ಆ ರಾಜ್ಯವು ಕಾಮಪಾಲನ ಪಾಲಾಯಿತು. ಕಾಮಪಾಲನೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ 

ಮಾಡುವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂಶೋಸವಟ್ಟಿರು. ಅರ್ಥಪಾಲನು 

ಯುವರಾಜನಾದನು. 

ಕಾಂತಿಮತಿಯು ಸಿಂಹೆಘೋಸನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತೆ 

ವಾದ ಕನಿಕರದಿಂದ ಕೇಳದಳು. ಆದರೂ ಅರಸನನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಲಿ 

ಅವನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಳಿಕೆಯಿಂದ ಕುಪಿತರುಗಿದ್ದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನನ 

ಕೊಲ್ಲವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂತೆಗೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಈ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಂಡವರ್ಮನು ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ 

ದಂಡೆತ್ತಿ ನಡೆದ ವರ್ತಮಾನವೂ ಬಂತು. ಅಂಗರಾಜನು ಮಗಧರಾಜನ 

ಮಿತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಶತ್ರುವಿನ ತೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದುದು 

ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಆ ತಂಬಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತರಾಗಿ ಅಂಗರಾಜನ 

ಪ್ರಾರ್ಧನೆಯಂತೆ ಚಂಪಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಚಂಡನರ್ಮನ ವಧ 

ಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಾಜವಾಹನನ್ನು ಅರ್ಧಪಾಲನೂ 

ಸೇರಿದನು. 

ಗೆಳೆಯನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿದ ಅರ್ಧ ಪಾಲನು 

ತನ್ನ ಕತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಿಂಹಘೋಸನನ್ನು ಅನನ ವಶ 

ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ರಾಜವಾಹನನು ಗೆಳೆಯನ ಸಾಹೆಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ 

ತ್ತಾ ಸದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಚಿತ್ರ ಮಾವನನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ 

a 

ಬ ಇರ 
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ನಡುರಾತ್ರಿ. ಹಿಮಂತಯತು ಬೇರೆ. ಸಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ತ್ಯ ಜೊತೆಗೆ. 

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಅಂಧಕಾಶ5. ಆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೇ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ 

ದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಭಯದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಜನರ ಸಂಚಾರವೇ 

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಮಯಶೂನಿಗಳಾದ ಫಿಶಾಚೆಗಳೂ ರಾಕ್ಷಸರೂ ತಮ್ಮ 

ನಿಹಾರ ಸಮಯವೆಂದು. ತಂಡತಂಡವಾಗಿ ಜಾ! ಹೊರಟದ್ದುವು. 

ಭಯಂಕರವಾದ ಇಂತಹ ಕಾಲವನ್ನೇ ದುರುದ್ದೇಶದ ಕ್ರೂರಿಗಳು ತನ್ಮಿಷ್ಟ 

ಸಿದ್ದಿ ಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲವೆ! ತ ಭಯಂಕರವಾದ 

ಅವರಿಗೆ ಭಯವೆಲ್ಲಿ ಬಂತು? 

ಕಲಿಂಗನಗರದ ಮಿಸಣಭೂಮಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಹೆಣದ 

ಬೂದಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎನುಕೆಯ ಚೂರುಗಳು. ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟರುವ ಹೆಣಗಳು. 

Se ಚಿತಿಯಿಂದೀಚೆಗೆ ಎಳದು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವ 

ಬಿಸಿಮಾಂಸವನ ತಿನ್ನು ಬಯಸಿ ಚಿತಿಗೆ ಸುತ್ತು ಗಟ್ಟ ನಿಂತಿರುವ ನರಿಗಳು. 

ವೇರವನ್ನೇ ಅ ಭಾವಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಜಟಾ 

ಧಾರಿಯು ಆ ಮಸಣದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ 

ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯು ಎಲುಬಿನ ಚೂರುಗಳಿಂದ 

ರದಿಂದ ಭ್ಹಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಯ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬದಲು ಎಲುಬಿನ ಸರವನ್ನು ಸುತಿ ತ್ರಿದ್ದನು. ಹೆಣೆಯಲ್ಲೂ, 

ತೋಳುಗಳಲ್ಲೂ ವಷಃಸಳದಲ್ಲೂ ಚಿತುಭನ್ನವನ್ನು ತಿರ್ಯಕ್ಸುಂಡ್ರವಾಗಿ 

ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಮುಂದಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಜೆಂಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಪ್ಪುದೇಹದ 

ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳ ಗೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಭಸ್ಮದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಅವನ ರ BE ತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿ ಿರವಾದ ಮುಂಚ 



೧೧೬ ಮಹಾಕನಿ ಬಂಡಿಯೆ ಕತೆಗಳು 

ಗಳೆ ಹುರಿಗಳಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಆ ಪ್ರದೇಶನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆನರಿ 

ಸು 

ವು. ಕೆಂಕರರು ತಂದಿತ್ತ ಅರಣ್ಯೇಂಥನವನ್ನು ಉದಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿ 

ನಿಂದ ಅವನು ಅಗ್ನಿಯ ಪಾಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಗ್ಗೆ 

ಯಿಂದ ಕಟಿ ಗೆಗಳನ್ನು ಹುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಡನೈಯಿಂದ ಇಡಿಹಿಡಿ ತೆಗೆದು 

ಸುಸುವೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎನೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ನಿಶ್ಶಬ್ದ 

ಶುನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಟಿಚಿಟಾ ಶಬ್ದವು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. 

ಇನನ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಇನನಾಪುದೋ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ಹೊರ 

ಬರುವನೆಂದು. ಯಾರುದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ  ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 

ದುರ್ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ದುಪ್ಪ ಓಿಶುಚೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದುರು 

ಸ ಸಫಲಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದುಷ್ಟರಹೊರತು ಮತ್ತಾರೂ ಇಂತಹ 

ಕ್ರೂರಕಾರೈಗಳಿಗೆ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗುಗಶೇ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳ 

ನಡೆದ. ಈ ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ನಿಖಾಚ ಕೆಂಕರರಿಂದ ಬೇಕಾದ 

ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇನನ ಕ್ರೂರಸ್ತಭಾವವನ್ನು ಕಂಡ 

ಓಶಾಚಿಗಳಿಗೂ ಬೇಸರ. ತಮ್ಮ ನಿಹುರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಕೊಡದೆ 

ತಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ ಈ ದುಷ್ಪ ಮಂತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಯಾನನುದರೂ 

ಸಂಹರಿಸಿದಕೆ ಸುಕೆಂದು ಅವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದುವು. ಬಯಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ 

ಕುರ್ಯವಾಗುವುದೇ? ಪ್ರತಿಯೆಇಂದಕ್ಟೂ ಕುಲನರೀಕ್ಷಸೆ ಬೇಕು. ಕುಲವು 

ಒನಗಿಬಂದಾಗ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಯಕೆಯು ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು 

ಉತ್ಸನ್ನ ವಾಗುವುವು. ಹೀಗೆ ಕುಲನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಿಶಾಚಿ 

ಕೆಂಕರರು ಅರೆಮನವಿಂದ ಆ ದುಷ್ಟ ಸಿದ್ಧನ ನೇನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಆ ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಮುಗಿದು ನಿಂತಿರುವ ಕೆಂಕರನನ್ನು 

ಕರೆದು “ಎಸ್ಸೆ ಪಿಶುಚಿಯೆ, ನೀನು ಕಾಮರೂಪಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೇ 

ಹೋಗಿ ಈ ಕಲಿಂಗರುಜನಾನ ಕರ್ದನನ ಮಗಳು ಕನಕಲೇಖೆಯನ್ನು 

ಅಂತಃಪುರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬು. ಅಸೃಶ್ಯನಾಗಿ ಒಳಹೊಗುವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಮಿ ಸಡಿಸುವರಾರು ೫. ತಾನನ 



ಮೊಂತ ಗುನ ೧೧೭ 
ಬರೆ ಖೆ 

ಪ್ರ ಜನ. gd ಯಾವುದೋ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ 

ಭಯಂಕರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೂ ಡಿದ್ದನು. ಎಷ್ಟೋ ದಿ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ 

ಹೋಮಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಅಸರರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣುಹುತಿಯನ್ನು, 

ಮಾಡಿ, ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ 

ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಸಿ ಸಿದ್ದಿಯು ಆತಿಶೀಘೆ ವಾಗಿ ಆಗುವು 

ದೆಂದು ಆ ದುಷ್ಟನ ನು ಕಳೆಂಗರಾಜನ ಏಕ ಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ನ ಕರಲಾಜ್ಞಾ, 

ಪಿಸಿದ್ದನು. ಸಾಸ! ನಿರನರಾಧಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನಾದರೂ 

ಬಯಲುಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವರಲ್ಲನೇ ಕ್ರೂರಿಗಳು! 

ಇಂತಹೆ ಕ್ರೂರಿಗಳಲ್ಲನೇ ಸಮಾಜ ಶತ್ರು 

ಆಜ್ಞೆ ಯಾದುದೇ ತಡ. ಕಿಂಕರ ಆ ನಿಶೀಧದಲ್ಲಿ ರಾಜಪುತ್ರಿ ಯನು - ತ್ಮ 

ಸುಖವಾಗಿ" ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿ ದ್ಹವಳನ್ನು - ಆ ಭಯಂಕರ ಸ ಶಾನಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು 

ತಂದರು. ಆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆ ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖದಿಂದಲೂ ಮಾಸಲು ಕೆಂಪಾದ 

ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ರಾಜಪುತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯು ದೂರವಾಯಿತು. ಎಚ್ಚತ್ತು 

ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟವಳೇ ಆ ದುಷ್ಟನ ಕ್ರೂರ ರೂನವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಿಟ್ಟನೆ 

ಚೀರಿದಳು. ಆ ಅ:ಗುವರಿಯು ಎಂದೂ ಕುಣದಿದ್ದ ಸ್ಮತಾನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು 

ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದಳು. ಗಾಬರಿಯ ದನಿಯಲ್ಲಿ “ ಅಮ್ಮಾ! 

ಅಪ್ಸು!” ಎಂದು ಕಿರಚಿದಳು. pe ಆ ದನಿಯು ಯಾರ ಹೃವಯವನ್ನಾ 

ದರೂ ಕರಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ದುಪ್ಪನ ಕಲ್ಲೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ 

ಸರಿಣಾಮವೇನೂ ಅಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಡಮಾಡದೆ ಅವಳನ್ನು ಮುಂದೆಳೆ 

ದನು. ಅವನು ಎಳೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವಳ ಬಾಡಿದ ಹೂವಿನ ಹಾರವು ಕಿತ್ತು 

ಹೋಯಿತು. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿದಿದ್ದ ಹೂ ಉಮರಿತು. ಕೂದಲಿನ ಗಂಟು 

ಬಿಚ್ಚಿಹೋಯಿತು. ಆ ದುಷ್ಟನು ಕೆದರಿದ ಕೂದಲನ್ನ ಬಡಿದು ಚೂಪಾದ 

ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಕೈಯೆತ್ತಿ ದನು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶೂರನುದ ಯುವಕನು ಬಂದು ಅನನ ಕೈಯಿಂದ 

ಕತಿ ತ್ರಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅದೇ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಆ ರೀಚನ ಜಟಾಯುಕ್ತ 

ವಾದ ತಲೆ ಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಮಾ ನದಲ್ಲಿನ್ನ ಜೀರ್ಣವೃಕ್ಷವ ವೊಟರೆಯಲ್ಲಿ 

ಎಸೆದನು. 



೧೧೮ ನುಹಾಕನಿ ದಂಡಿಸಿ ಕತೆಗಳು 

ರಾಜಹಂಸನು ಮಗಧದೇಶದ ಅರಸು. ಅವನಿಗೆ ಸುಮಂತ್ರನೆಂಬ 

ಮಂತ್ರಿಯಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗನಾದ ಮಂತ್ರಗುಪ್ತನು ವಾಮದೇವಾಶ್ರಮ 

ದಲ್ಲಿ ರಾಜವಾಹೆನನೊಂದಿಗೆ ಬಳೆದು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೂ ದಿಗ್ಬಿಜ 

ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದನು. ಮಾತಂಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಪುತ್ರನು ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗ ಇತರ ಮಂತ್ರಿಕುಮಾರರಂತೆ ಇವನೂ ಆ ರಾಜಪುತ್ರ 

ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಕಲಿಂಗ 

ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಬಂದವನು ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇ ಡೆ 

ದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು. ಆ ಬೆಟ್ಟಿವ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು 
ಸುಡುವ ಸ್ಮಶಾನನಿದ್ದಿತು. ಅದರ ಸುತ್ತ ಹೆಗ್ಗಾಡು. ಆ ಧೀರನಾದ ಮಂತ್ರಿ 

ಕುಮಾರನಿಗೆ ಇದೇನೂ ಭಯುಂಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಶೆ ಹೇಳಿದ ಘಟನೆಯು 

ನಡೆದ ದಿನ ಅವನು ಬೆಟ್ಟಿದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ 
ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ಮೆತ್ತನೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 

ಮಲಗಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಕಿಂಕರರ ಗೊಣಗಾಟಿಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಂದು 

ನಿದ್ರೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನು? ಈ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ 

ಗದ್ದಲವೆಂದುಕೊಂಡು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತ ಬಂದನು. ದುಷ್ಟ 

ಮಂತ್ರಜ್ಞನ ಚರೈಗಳನ್ನೆಲ್ವಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ 

ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಿತು. ರಾಜಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಏನು ಮಾಡುವನೋ 

ನೋಡೋಣನೆ೨ದು ಅವನು ಕುಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ದುಷ್ಟನು ರಾಜ 

ಕುಮಾರಿಯ ವಧೆಗೆ ಕೈಯೆತ್ತಿದ ಕೂಡಲೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ 

ಅನನನ್ನು ಕೊಂದು ಆ ರಾಜಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಮಹತ್ತಾದ ವಿವತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರು 

ಮಾಡಿದನು. 

ಕನತಲೇಖೆಯ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯುಂಟೇ ? ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ 

ತಾನು ಈ ಮನಸಣಭೂಮಿಗೆ ಬಂದುದು ಹೇಗೆಂದು ಅರಿಯದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವಳಿಗೆ ಆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ 

ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವಳೊಂದು 

ಸಲ ತನ್ನ ಚಂಚಲ ನೋಟದಿಂದ ಯುವಕನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದಳು. 

ಅವಳ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಭಯದ ಕಾತುರತೆಯು ಹೋಗಿ ಕಾಂತಿ ಮೂಡಿತ್ತು. 



ಮಂತ್ರಗ.ಪ್ತ ೧೧೯ 

ಯುವಕನು ಯಾರಿರಬಹುದೆಂದವಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಚಿಸು 

ದ್ದಳು. 

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ನೀಚನ ವಧೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಪಿಶಾಚ ಕೆಂಕರನು 

ಆ ಯುನಕನಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ವರಿಸಿದನು. ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತು “ ಪೂಜೃನೇ, 

ಪೂ ದುಷ್ಟನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯೇ ಹೆತ್ತುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು 

ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಗದರಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಭಾಗ್ಯದೇನತೆಯಂತೆ ನೀನು ಇಂದು 

ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನ ಅಂಕೆಯಿಂದ ತನ್ಪಿಸಿದೆ. ನೀನು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. 

ಲೋಕಕ್ಕೇ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಪ್ರಾಣಗಳು 

ಇನನಿಂದ ಬಲಿಯಾಗಲಿದ್ದುವೋ? ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ 

ಗುಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನಂತಹ ಸತ್ರುರುಷನ ಸೇವೆ 

ಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಫ್ಪಣೆಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೇನೂ 

ಸಂಕೋಚ ಸಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ'” ಎಂದನು. 

ಸ್ವಭಾವ ಧೀರನಾದ ಯುವಕನು “ಗೆಳೆಯನೆ, ನಾನಾದರೂ ಮಾಡಿದ 

ಉಪಕಾರವೇನು? ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಕಾರ 

ವಾದರೂ ಮಹೋಹಪಕಾರವೆಂದು ಬಗೆಯುವುದು ಸಜ್ಜನರ ಸ್ವಭಾವ. ಮರು 

ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮೃತ್ಯು ಪಾಲಾಗುವುದನ್ನರಿಯದೆ ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಸುಖ 

ಕ್ಸೆಂದು ಎಷ್ಟೋ ಅಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುನರು. ಮಿತಿಮಾರಿದ ಪಾಪದ 

ಫಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವರು. ನೀನು ನನ್ನ 

ಮನಸ್ಪಂತೋಷ ಪಡಿಸಲೇಬೇಕೆಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ನೀಚನಿಂದ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ 

ಕ್ಲೇಶಕ್ಕೊಳಗಾದ ಈ ಯುವತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆತಂದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೇ 

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ 
ಪ್ರೀತಿಕರವಲ್ಲ” ಎಂದನು. 

* ಯುವಕನ ರೂಪು, ಧೈರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸೌಜನ್ಯ ಇವುಗಳಿಗೆ 
ಕಲಿಂಗ ರಾಜಪುತ್ರಿಯು ಮನಸೋತಳು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನುಳಿಸಿದ 

ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗವಳು ಯುನಕನಿಗೆ 
ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತ “ಮಹಸನೀಯನೆ, ಈ ನನ್ನನ್ನು 

{Co dL 



೧೨೦ ಮಹಾಕನಿ ದಂಡಿಯ ಕತೆಗಳು 

ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಈಗ ಕೈಬಿಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು 

ನಿನ್ನ ಪಾದ ಧೂಳಿನಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಸೇವಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನು 

ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಕನ್ಯಾಂತಃಪುರವನ್ನು ಸೇರಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಅರಿಯ 
ಲಾರರು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನ ಚ ಗೆಳತಿಯರೆಂದೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು 

ಪ್ರಕಾಶಸಡಿಸುನುದಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. 

ತರುಣನ ಮನಃಸ್ಟೈರ್ಯೆವು ಚಸಲತೆಗೆಡೆಗೊಟ್ಟತು. ಅವನು 

ಆ ಮುಗ್ಗೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಧನೆಯನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿ ಹೊಸಗೆಳೆಯನಾದ ಕೆಂಕರನ 

ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ರಾಜಪುತ್ರಿಯೊಡನೆ ಹೊಕ್ಕನು. ಅಲ್ಲದ್ದ 

ಅರಗುವರಿಯೆ ಸಂಗಾತಿಯೆರು ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು 

ಆ ಧೀರ ತರುಣನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 

ಮಂತ್ರಗುಪ್ತನು ಹೀಗೆ ಕೆಲಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದಿದ್ದನು. 

೨ 

ಕಲಿಂಗರಾಜ್ಯದರಸು ಕರ್ದನನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಿಯನು. 

ಅವನು ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳು 

ತ್ರಿರೆಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೊಂದು ನೆಪಹೂಡಿ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು 

ಏರ್ನಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಉತ್ಸವದ ಆನಂದವನ್ನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅನುಭವಿಸದೆ 

ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅನೇಕವೇಳ ರಾಜಧಾನಿ 

ಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಪ್ರಕೃತಿರಮ್ಯವಾದ ಸ್ಪಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಉತ್ಸವ 

ಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದುದೂ ಉಂಟು. ಹತ್ತಾರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ 

ಇಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಕಲಿಂಗರಾಜ್ಯನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಉಪವನಗಳಿಂದ 

ತುಂಬಿತ್ತು. ಸಮುದ್ರತೀರದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬು ನೆರಳಿನ ಮಳಲು 

ಪ್ರದೇಶವು ವಿಲಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಹಾರ ಸ್ಪಳವಾಗಿತ್ತು. ವಸಂತಖತುವಿನಲ್ಲಿ 

ಗಿಡಗಳು ಚಿಗುರಿ ವನನ್ರ ತನ್ನ ನನೀನತೆಯಿಂದ ಹೊಸವರುಷದ ಒಸಗೆ 

ಯನು ಸಕ ತಿದೇನಿಗೆ ಒಪಿಸುತ್ತಿದ ಸಮಯ. ಕರ್ದನನು ಈ ಕಾಲವನು 
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ಸಾರ್ಧಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಬಗೆದು ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳು ನಡೆಯ 

ಬೇಕಾದ ವನಮಹೋತ್ಸವವೊಂದನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಟ್ಟಣಿ 

ಗರೆಲ್ಲರೂ ತಕ್ಕ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಮಾಸದ ಸಮುದ್ರತೀರದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ 
ಬಂದು ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜನೂ ಅಂತಃಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತನಗಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪಟಭವನದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದನು. ರಾಜಪುತ್ರಿ 

ಯಾದ ಕನಕಲೇಖೆಯೂ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. 

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಗೀತ, ನಾಟ್ಯ ಹಾಸ್ಯಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಡೆದು 

ಜನರು ವಿಲಾಸಮಗ್ಗ ರಾಗಿದ್ದರು. ಇಜನೂ ರಾಗಾಂಧನಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ 

ಮರೆತು ವಿಹಾರಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. 

ಕಲಿಂಗರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯವೇ ಆಂಧ್ರೃರಾಜ್ಯ. ಕಲಿಂಗದರಸು 

ವಿಲಾಸಪ್ರಿಯನೆಂದರಿತ ಆಂಧ್ರರಾಜನಾದ ಜಯೆಸಿಂಹನು ಕರ್ದನನನ್ನು 

ಕ್ಲೆನೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳ 

ವನಮಹೋತ್ಸವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಜಯೆಸಿಂಹನು ತನ್ನ ಮನೋ 

ರಧವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಏರ್ವಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮಹೋತ್ಸವವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 

ಸ್ಥಳವು ಸಮುದ್ರತೀರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅವನು ಹೆಡಗು, ದೋಣಿಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಂದು ತೀರದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದನು. ವಿಲಾಸ 

ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದ ಕಲಿಂಗರಾಜನಿಗೆ ಇದರ ಅರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕ 

ರೆಂದರೆ ಹೆಂಗುಸರ್ಕು, ವಿಲಾಸಿಗಳು. ಅವರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ 

ಲಾದೀತೇ? ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ದನನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ 

ಆಂಧ್ರರಾಜನ ಕ್ಸೈಶೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದನು. ಕಲಿಂಗರಾಜ್ಯವು ಆಂಧ್ರರಾಜನ 

ಪಾಲಾಯಿತು. ರಾಜರು ವಿಲಾಸಪ್ರಿಯರಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಯುವುದೇ? 

ಜಯೆಸಿಂಹೆನು ರಾಜನಾದ ಕರ್ದನನನ್ನೂ ಅವನ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೂ 

ಾಜಪುತ್ರಿಯಾದ ಕನಕಲೇಖೆಯೆನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ 

ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ರಾಜಪುತ್ರಿಯ ರೂಪು ಲಾವಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನ 

ಸೋತು ರಾಜನನ್ನು ಸರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟನು. ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 

ಹೇಗಾದರೂ ರಾಜಪುತ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸೊಲಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಬಗೆದನು. 

ಆದರೆ ಅವನ ಇಷ್ಟುರ್ಥವು ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಪುತ್ರಿಯನ್ನವನು ಒಂದು 
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ಸಲವೇ ನೋಡಿದ್ದುದು. ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 

ಯಾವಾಗ ಅನನು ರಾಜಪುತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಬಯಸಿದರೂ ಅವಳು ಅವನ 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಆ ಪಿಶಾಚಕಿಂಕರನು ಅವಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚತ್ತಿದ್ದನು. 

ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಪಿಶಾಚಿ ಹಿಡಿದಿದೆಯೆಂದೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಮಂತ್ರವಾದಿ 

ಗಳ ಸಹಾಯಬೇಕೆಂದೂ ಅವನು ಎಲ್ಲದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು 

ಬರಮಾಡಿದನು. ಯಾವ ಮಂತ್ರವಾದಿಯಿಂದಲೂ ಆ ಗ್ರಹೆನನ್ನು ಬಿಡಿಸ 

ಲಾಗಲಿಲ್ಲ.  ಜಯಸಿಂಹೆನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ 

ಕಲಿಂಗರಾಜ್ಯ ದೊರೆತೂ ಸಂತೋಷನಿರಲಿಲ್ಲ. 

೩ 

ಕಲಿಂಗರಾಜನು ಕೈಸೆರೆ ಸಿಕ್ಸಿದುವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಗುಪ್ತನು ಬಹಳ 

ನೊಂದನು. ಅರಗುವರಿಯೂ ಆಂಧ್ರ್ರರಾಜನ ಕೈವಶವಾದುದು ಅವನ 

ನೋವನ್ನು ಇನ್ಮುಡಿಸಿತು. ಆ ಶತ್ರುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ಇನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ 

ಬೇಕೆಂದವನು ಆಜೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ 

ಗಳಾಗಲಿ ಸೈನ್ಯವಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ... ಯಾವಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಂಧ್ರ 

ರಾಜನಂತಹ ಪ್ರಬಲನನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದೆಂತು? ದಿಕ್ಕು ತೋರದೆ ಆ ತರುಣನು 

ಹುಚ್ಚನಂತೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಂಧ್ರ 

ನಗರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿಷಯವನ್ನು 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆಂಧ್ರೃನಗರದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಅನನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತರುಣನು ಅನನಿಂದ ಜಯಸಿಂಹನ 

ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನ ರಿತನು. ಆ ವಿಪ್ರನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಂಧೆ ರಾಜನ 

ಸಂಕಲ್ಪವೇನೆಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಪಟ್ಟಿತು. ಕನಕಲೇಖೆಯೆ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಗ್ರಹವನ್ನು 

ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಂತಹ ಕ್ಲುದ್ರಮಂತ್ರವಾದಿಯು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಜಯಸಿಂಹನು 

ಅದರಂತೆ ನಡೆಯೆಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನೆಂದು ಕೇಳಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಯ 

ದುಶೆಯ ಅರುಣೋದಯವಾಯಿತು. ತಾನೂ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರವಾದಿಯಂತೆ 
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ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೆಂದವನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ 

ಕೊಂಡನು. ಶತ್ರುವು ಮೋಸಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನರಿತ ಮೇಲೆ 

ಅವನನ್ನು ಗೆಲುವುದೇನು ಕಷ್ಟವಾದೀತು! 

ಆ ಸಾಹಸಿಯಾದ ತರುಣನು ಕೂಡಲೆ ತಾನಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 

ಬಂದನು. ಹಿಂದೆ ತಾನು ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸ್ಮಶಾನದ 

ಜೀರ್ಣ ವೃಕ್ಷದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದನಸ್ಟೆ. ಅದು ಈಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ 

ಬಂದಿತೆಂದು ಆನಂದದಿಂದ ಆ ರುಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದನು. ಆ ಜಟಗಳನ್ನೇ 

ತೆಗೆದು ಅವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಮಂತ್ರ 

ವಾದಿಯ ಹರಕುಬಟ್ಟೆ ಗಳ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಧರಿಸಿದನು. ಒಂದು 

ಗೇಣುದ್ದದ ಎಲುಬನ್ನೂ ಒಂದು ತಲೆಬುರುಡೆಯನ್ನೂ ಹಿಡಿದನು. ಅವನ 

ವೇಷವು ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೀಹೆನನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ 

ಮಂತ್ರವಾದಿಯೆಂದೇ ಎಲ್ಲಶೂ ಮೋಸಹೋಗುವಂತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಮಂತ್ರ 

ವಾದಿಯೆ ವೇಷಭೂಷಿತನಾದ ಮಂತ್ರಗುಪ್ತನು ಅನೇಕಶಿಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಚಾರ 

ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯಾರಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾ 

ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರಬೇಕು. ಪ್ರಚಾರವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ 

ಬರುವುದೆಂತು. ಮೊದಲು ತಮ್ಮನರೇ ಕೆಲವರು ಹೊಗಳುತ್ತ ಬಂದರೆ 

ಆ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಮೋಸಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಕೃಜನರೂ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ 

ಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ರಹಸ್ಯವೇ ಇವು. ತರುಣನು ಈ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ 

ನಾದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 
ಕಲಿಂಗನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಯಣಹೊರಟಿನು. ಹೋದಕಡೆ 

ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಚ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನೊ ಆಸಿ 

ಕೊಂಡನು. ತಮಗಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರವಾದಿಯು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ತಂಡತಂಡವಾಗಿ ಬಂದು ಇವನನ್ನು 

ಪ್ರಾರ್ಥ್ಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಜನರು ಮೋಸಹೋದುದನ್ನ ರಿತ ತರುಣನು 

ಅವರಿಂದ ಯಥೇಸ್ವವಾಗಿ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯ 
ತೊಡಗಿದನು. ಹಾಗೆ ಜನರಿಂದ ನಂಪಾದಿಸಿದುದನ್ನು ತನಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ 

ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶಿಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಚುತ್ತ ಬಂದನು. ಈತನ 
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ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಶಿಷ್ಯರು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು 

ಹೊಗಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಯಾನ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು 

ಇನನನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನಾನುರಾಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಸಂಪತ್ತು 

ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುವುದಲ್ಲನೇ! 

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ 

ಈ ವೇಷದ ಮಂತ್ರವಾದಿಯು ಆಂಧ್ರನಗರದ ಸಮಾನವನ್ನು ಸೇರಿದನು. 

ಇವನು ನಗರದ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಇವನ ಕೇರ್ತಿಯು ನಗರ 

ದೊಳಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಿಣಿಗರನೇಕರು ಅಂತಹ ಮಂತ್ರವಾದಿಯು 

ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾನೇ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಡವರೂ ನೊಂದ 

ವರೂ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೋಸಹೋಗುವರಲ್ಲನೇ! 

ಬಂದ ಮಂತ್ರವಾದಿಯು ಊರಹೊರಗಿನ ಕೊಳದ ತಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಹಾಕಿದನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಿಷ್ಯಸಮೇತನಾಗಿ 

ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು. ನಗರದ ಜನರಲ್ಲನೇಕರು ಆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು 

ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ 

ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದನು. ಪಟ್ಟಿಣಿ 

ಗರನೇಕರು ಸ್ನಾನಮಾಡಿಬಂದು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಮಸ್ವೃರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯರು ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ 

ಕುಳಿತು ಬಂದ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಂತ್ರ 

ವಾದಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತ ಬಂದರು. ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಅನೇಕ 

ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ 

ಬರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಶಿಷ್ಯರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಊರು 

ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಾರಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರ 

ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಈ ಯತಿಯ ಮಾತೇ! 

“ ಆಂಧ್ರೃರಾಜಧಾನಿಯ ಸಮಿಾಪದ ಕಾಡಿನ ಕೊಳದ ತಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 

ಯತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತರು. ಅಂಗಸಹಿತವಾದ 

ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಿಳಿಯದ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನವುದರೂ ಅನರು ತಮ್ಮ ಬುಯಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ 

Be 

CL 
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ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡನನಲ್ಲ. ದಯೆಯೇ ಮೂರ್ತಿನುತ್ತಾಗಿ ಬಂದಂತಿರುವ ಇನರನ್ನು 

ಸೇವಿಸಿ ಅನೇಕರು ಯಾನ ನೈದ್ಯರಿಂದಲೂ ಸರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಅನೇಕ ದೀರ್ಫೆ 

ರೋಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಸ್ತ 

ದಿಂದ ಹೊರಟಿ ಮಂತ್ರುಕ್ಷತೆಗಳು ತರೆಯಮೇಶೆ ಬೀಳುವುದೇ ತಡ ಸಮಸ್ತ 

ದು8ಖಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುವು. ಆ ಯತಿಗಳ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದ 

ನೀರಿನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕ್ರೂರ ಸಿಶಾಜಿಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷನ 

ಮೊದಲಾದುವೂ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಯೋಗುತ್ತಿವೆ. ಯಾನ ಮಂತ್ರ 

ವಾದಿಯ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಗ್ಗದ ದುಪ್ಪಗ್ರಹೆಗಳು ಕ್ರಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ 

ಮಾಡಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಬಡವರು - ಬಲ್ಲಿದರು, ನನ್ನ 

ವರು - ಇತರರು, ಉತ್ತಮ - ಅಧಮ ಜಾತಿಯವರೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವನೆಯೇ 

ಇಶುನುನಿಲ್ಲ. " ಪಂಡಿತುಃ ಸಮದರ್ಶಿನಃ' ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ 

ಸಮನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅವಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ 

ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ. ಯಾತು ಬೇಕುವರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶವನ್ನು 

ಪಡೆದು ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು” ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 

ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಗುಡಿಸಿಲು ಸಮಸ್ತ ಸಟ್ಟಿಣಿಗರ 

ಯಾತ್ರಾಸ್ಫಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. 

ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬಾಯಿಗೂ ಬಿದ್ದ ಈ ಸಮಾಚಾರವು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ರಾಜನಾದ ಜಯಸಿಂಹನ ಕೆವಿಗೂ ಬಿದ್ದಿತು. ರಾಜನುತ್ರಿಯಾದ ಕನಕ 

ಲೇಖೆಯೆ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಗ್ರಹನನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾತ್ರಿ 

ಹಗಲೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಕೂಡಲೆ ತನ್ನ 

ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ನೆರವೇರುವ ಸೂಚನೆ ಬಂತು. ತಾನೂ ಹೇಗಾಡರೂ 

ಆ ಯತಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದವನು ಯೋಚಿಸಿದನು. 

ದೂತರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಯತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಿಯೆಂದು 

ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವರೋ ಎಂದವನು ತಾನೇ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಕೊಳದ 

ತಡಿಗೆ ಬಂದನು. ಶಿಸ್ಯನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದು “ ಯತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲವ 

ಕುಶ ಉಂಟೇ?” ಎಂದನು. 
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ಅದಕ್ಟಾ ಶಿಷ್ಯನು “ ರಾಜನೇ, ಯತಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಪರರು. ಹಾಗೆ 

ಅವರನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀಸ್ಸೃಹೆರಾದ 

ಅವರು ರಾಜನೆಂದು ಸತ್ಛರಿಸುವರಲ್ಲ. ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚು 

ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಬಾ. ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು 

ಅನರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಸಿಸಿಕೊಳುತ್ತ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಎಂದವರು ನಿನ್ನನ್ನು 
ತಾವಾಗಿಯೇ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅಂದೇ ನಿನ್ನ ಆತಂಕವು ಪರಿಹಾರ 

ವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿ” ಎಂದನು. 

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯತಿಗಳನ್ನೊಲಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಬಗೆದನು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಂದು ತಾನೇ ಗಂಧ ಪುಷ್ಸಾಕ್ಷತೆ 

ಗಳಿಂದ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಶಿಷ್ಯರು ತನ್ನ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನುತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲೆಂದು ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ 
ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುತ್ತ ಬಂದನು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು 

ಕಳೆದುವು. ಒಂದುದಿನ ಯತಿಯು ಪ್ರಸನ್ನನಾದವನಂತೆ " ಆಂಧ್ರರಾಜ 

ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರಮಾಡಿ” ಎಂದನು. 

ಶಿಷ್ಯರು ಯತಿಯ ಅಸ್ಪಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ರಾಜನು ಕನಕ 

ಲೇಖೆಯು ತನ್ನವಳಾದಳೆಂದು ಸಂತೋಷಸಟ್ಟನು. ವಿನೀತನಾಗಿ ಭಕ್ತ 

ನಂತೆ ಗುಡಿಸಲಿನ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಯತಿಗೆ ನಮಸ್ವರಿಸಿದನು. ಕೈಮುಗಿದು 

೬ ಯತಿವರ. ಈ ದಾಸಜನದ ಮನೋರಧವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸಬೇಕು? 

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಮಂತ್ರವಾದಿಯು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾದವನಂತೆ ನಟಿಸಿ 

ತನ್ನ ತಪಃಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಾಜನ ಮನೋರತವನ್ನರಿತವನಂತೆ ನಓಸುತ್ತಾ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಲೋಚಿಸಿ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ “ ಮಗನೇ, ನೀನು ಆ ಕನ್ಯೆ 

ಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘ್ಯೆವಾದುದೇ ಸರಿ. 

ಸಮಸ್ತ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದವನು ಸಮುದ್ರ 

ರಶನೆಯಾದ ಈ ವಸುಂಧರೆಯ ವಲ್ಲಭನಾಗುವನು. ಆದರೆ ಆ ಕನ್ಯೆಯ 

ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಕ್ಳಿರುವ ಗ್ರಹವು ಯಾವ ಮಂತ್ರವಾದಿಗೂ ಸಗ್ಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೇ ಏನು, ಯಾವ ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಆ ಕನ್ಯೆಯು 

ಬೀಳದಂತೆ ಆಗ್ರಹವು ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 
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ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದೀೇನೆ. ಈ ಅಲ್ಬಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ 

ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಯತಿಯ ವೇಷದಿಂದೇನು 

ಪ್ರಯೋಜನ? ಮೂರೇ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರು. ನಾಲ್ವನೆಯ 

ದಿನ ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾನನನ್ನಾದರೂ ನೋಡುವೆಯಂತ ” ಎಂದಾಜ್ಞೆ 

ಯಿತ್ತನು. 

ರಾಜನು ತಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ತಾನು ಹೇಳ 

ದೆಯೇ ಸಕಲ ಸಮಾಚಾರವನ್ನೂ ಧ್ಯಾನದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದರಿತು ತಿಳಿಸಿದ ಯತಿ 

ವರನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ದೊರಕದಿರುವುದೀ ? ಎಂದವನು 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೋಷಸಟ್ಟು “ ಗುರುವರ, ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹೆನಿದ್ದರೆ 

ಸಾಕು. ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಧನು ನೆರವೇರಿದಂತೆಯೇ ಸರಿ” ಎಂದು 

ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 

ಮಂತ್ರಗುಸ್ತನು ಮುಗುಳು ನಗೆಯೊಡನೆ “ ಇಷ್ಟುರ್ಧ ಸಿದ್ದಿರಸ್ತು” 

ಎಂದನು. 

ಲ 

ದಿವಸಕರನು ತನ್ನ ಚೆಂಗಿರಣಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಿಮ 

ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಾದನು. ಕತ್ತಲೆಯು ಎಳ್ಲಿಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. 
ಚಂದ್ರನು ಅಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಹುಟ್ಟುವ ದಿನಗಳಲ್ಲ. ಆ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ 

ಗುಡಿಸಿಲಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ ಮುಂತಾದ ಅಗೆಯುವ ಸಾಧನ 

ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಈಚಿಗೆ ಬಂದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಗಾಢ ನಿದ್ರಾಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾ 

ರೆಂಬುದನ್ನ ರಿತು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕೊಳದ ತಡಿಗೆ ಬಂದನು. ಮಂತ್ರವಾದಿಯ 

ವೇಷದ ಮಂತ್ರಗುಪ್ತನು ಕೊಳದ ಪಶ್ಚಿಮದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದುಳುದ್ದ ಹಳ್ಳವನ್ನು 

ತೋಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ 

ಒಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಳದೊಳಕ್ಕ ಹೋಗಲನುಕೂಲ ಮಾಡಿದನು. 

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯದಂತೆ 

ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚೆ ಮಣ್ಣು ಸೆಳೆದನು. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ 
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ರುಾವವಾಗುತ್ತ ಬಂದುದರಿಂದ ಅದೇ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾತಃ 

ಸಂಧ್ಯಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಚೆಂಗಮಲಗಳನ್ನು 

ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆಗತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಇಣಿಕಿ 
ನೋಡುವನಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಕರನಿಗೆ ಒಸ್ಸಿಸಿ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ 

ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 

ಅತಿಕಷ್ಟದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಜಯಸಿಂಹೆನು ನಾಲ್ಕ 

ನೆಯ ದಿನ ಉಚಿತ ಕಾಣಿಕೆಯೊಡನೆ ಯತಿಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. 

ಅವನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸುಖ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಹಾಕಿ ಆನಂದ 

ದಿಂದ ಉಬ್ಬಿಹೋಗಿದ್ದನು. ಯತಿಯು ತನಗಾಗಿಯೇ ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿ 

ದ್ದಂತೆ ತಿಳಿದನು. ಯತಿಯು ರಾಜಪುತ್ರಿಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಗ್ರಹವನ್ನು 

ಓಡಿಸಿ ಬಿಡುವನೆಂಬ ದೃಢವಾದ ನಂಬುಗೆಯಿತ್ತು. ಬಂದ ರಾಜನು ಮಂತ್ರ 

ವಾದಿಗೆ ದೀರ್ಥೆದಂಡ ವ್ರಣಾಮಮಾಡಿದನು. ಅದಕ್ಕು ಯತಿಯ ತನ್ನ 

ಬಲಗ್ಗೆ ಯಿಂದ ಅಭಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಸಮಾವದಲ್ಲಿದ್ದ ದರ್ಭಾಸನದಲ್ಲಿ 

ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದನು. 

ಜಯಸಿಂಹನು ವಿನಯದಿಂದ “ ಯತಿವರ, ತಾವು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದ್ದ 

ಅವಧಿಯನ್ನು ಆತಿ ಪ್ರಯಾಸದಿ೧ದ ಕಳೆದುದಾಯಿತು. ಮುಂದೇನು ಮಾಡ 

ಬೇಕೆಂಬುದು ಅನ್ಸಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದನು. 

1 ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಸಿದ್ದಿಯ ಊಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ.” 

« ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿಗೂ ದೊರೆಯದ ವಸ್ತುವುಂಟೀ?” 

“ ಐಶ್ಚರ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಸಂವಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಕೆ 

ಯುಳ್ಳ ಜನ ಸ ದೊರೆಯುವುದು.” 

ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮವೇ ಹಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಸಾಧನ ಸಮೃದ್ಧವಾದ 

ಪೃಧಿನಿಯು ಜನತೆಗೆ ಯಾನ್ರುದಾದರೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟೇ 

" ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಲಸ್ಯನಿಲ್ಲದ ಪುರುಷನ ಕರಗತ 

ವಾಗುವುದು.” 

“ ಅಲಸನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೆಲ್ಲಿ? ಸುಖವೆಲ್ಲ?” 
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“ ನಿನ್ನ ಸದ್ದುಣ್ಯ ಆದರ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತ ನಾನು ನಿನಗೆ 

ಸಿದ್ಧಿ ಯಾಗುವಂತೆ ಈ ಕೊಳವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.” 

ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದುದೇನು ?” 

“ ನೀನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಉದ್ದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 
ಇಳಿದು ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾನುಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿರು.” 

" ಅಪ್ಪಣೆ.” 

“ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗುಳಗುಳ ಶಬ್ದವು ನಿನಗೆ ಕೇಳಿ 

ಬರುವುದು. ಆ ಶಬ್ದವು ಠಿಂತ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಬಾ. 

ಆಗ ನಿನ್ನ ರೂಪವು ಬದಲಾಯಸಿ ನೀನು ಸುಂದರನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೀ. 

ಆ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ರಹವು ನಿನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಓಡಿ 

ಹೋಗುವುದು.” 

“ ಆ ರಾಜಪುತ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ........... 
“ಆ ರಾಜಪುತ್ರಿಯು ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮೋಹೆಗೊಂಡು ಪ್ರೇಮ 

ಭರದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಇರಲಾರಳು.” 

“4 ಉಪಾಯವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಕಠಿಣವಾಗಿಲ್ಲ.” 

“ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವುದಾದರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಬೆಸ್ತ 

ರಿಂದ ಕೊಳದ ಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆಪ್ಮಜನರಿಂದ ಕೊಳವನ್ನೆಲ್ಲ 

ಪರಿಶೋಧಿಸಿ, ಯಾರೂ ಬಾರದಂತೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸೈಸಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇ 
ರ್ಸಡಿಸು. ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲರೋ ತಿಳಿದವರಾರು ?” 

" ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ” 

“ ನೀನು ಒಪ್ಪಿದುದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.” 
ರಾಜನು ಆನಂದದಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ವಿಶೇಷ ಸಭೆ 

ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಮಂತ್ರ 

ಗುಪ್ತನು ಅವನ ದೃಢನಿಶ್ಚಯನನ್ನು ನೋಡಿ, 
“ ರಾಜನೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹುದಿನಗಳಾದುವು. ಯತಿಗಳು 

ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿರಬಾರದು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಜಿಳಿವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳಯದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು 
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ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿದ್ದು ದಾಯಿತು. ನನ್ನಿಷ್ಟವೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು. ನೀನು ಹೋಗಿ 

ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನಾ ರಾಧಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರಾರು ಪಂಜಿನ 

ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟವನ್ನು ಸುಧಿಸಿಕೋ. ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ” ಎಂದು 

ನುಡಿದನು. 

“ ತಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದಿಯಾದರೂ ಸಿದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಸರಿ, 

ತಮ್ಮಂತಹ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮಾನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 

ತಮ್ಮಿಸ್ಟದಂತಾಗಲಿ. ಈ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ | 

ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾಸಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮಂತ್ರವಾದಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ 

ವನ್ನು ಪಡೆದು ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದನು. 

ಯೆತಿಯೆ ಶಿಷ್ಯರು ನೃಪತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಕತ್ತಲಾಯಿತು. 

ಜನರ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗುಪ್ತನು ಗುಡಿಸಲಿನಿಂದ ಹೊರಟು 

ಮೊದಲೇ ತಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟ ಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸಣ್ಣಿರಂಧ್ರದ 

ಮೂಲಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಕುಳಿತನು. 

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ರಾಜನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸೈನಿಕರ ರಕ್ಷಸೆಯನ್ನೇರ್ನಡಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಕೊಳವನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಶೋಧಿಸಿ ಆನಂದದಿಂದ ನೀರಿ 

ಗಿಳಿದನು. ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಯತಿಯ ಮಾತು ಸುಳ್ಳೋ ನಿಜವೋ 

ನೋಡೋಣವೆಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜನು ಕೆಳಗೆ ನೀರಿ 

ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದನು. ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು ಕಲಕಿದಂತಾಗಿ ಸುಂದರನಾದ 

ಯುನಕನೊಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜನೇ 

ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಬಂದನೆಂದು ತಿಳಿದರು. ಮಂತ್ರಗುಪ್ತನು ಜಯಸಿಂಹ 

ನನ್ನು ಕೊಂದು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 

ಸೆದು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು 

ಯಾರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ರಾಜನನ್ನು ಸ್ಟಾಗತಿಸ ಬಂದ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ 

ಯಿಂದ ಮಂತ್ರಗುಪ್ತನು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದನು. ಆ ಅಪರ ರಾತ್ರಿ 

ಯಲ್ಲೂ ರಾಜಬೀದಿಗಳು ಹಿಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಜನಸಂದಣಿ. ರೂಪಾಂತರ 

ಹೊಂದಿದ ರಾಜನನ್ನು ಕಣ್ಣುತುಂಬ ನೋಡಿ ತಣಿಯಬೇಕೆಂದು ಜನರು 
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ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರಟ ಮೆರೆ 

ವಣೆಗೆಯು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ವೇಳೆಗೆ ಹೊಂಬೆಳಕಾಗುತ್ತ ಬಂತು, 

ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ತರುಣನು “ ತಪಃ ಪ್ರಭಾವ 

ವನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದಿರಾ! ಆ ಯತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೇವಲ ಸ್ನಾನ 

ಮಾತ್ರದಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಸಹುಟ್ಟು ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಮಂತ್ರಬಲದಲ್ಲಿ 

ನಂಬುಗೆಯಿಲ್ಲದ ನಾಸ್ತಿ ಕರೀಗ ಏನು ಹೇಳುವರು? ಇಂತಹ ಶುಭಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ದೇವರ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಯಾಚಕರು 

ಯಾವೂ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಹೋಗದಿರಲಿ” ಎಂದಾಜ್ಲೆಯಿತ್ತನು. 

ಕೆಲವುದಿನಗಳು ಕಳೆದುವು. ತರುಣನು ಕನಕಲೇಖೆಯ ಗೆಳತಿಯನ್ನು 
ಬರಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಮಂತ್ರಗುಪ್ತನೆಂದು ಗುರುತು 

ಹಿಡಿದ ಅನಳು ಅವನಿಂದ ನಡೆದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನೆ ಲ್ಲ ತಿಳಿದು ರಾಜಪುತ್ರಿಗೆ 

ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದಳು. ಕನಕಲೇಖೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ 

ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಕಲಿಂಗರಾಜನಾದ 

ಕರ್ದನನ ಸಂತೋಷವು ಮಿತಿಮಾರಿತು. ಅಕಾರಣ ಬಂಧುವಾದ ಆ ಯುವಕ 

ನನ್ನು ನಿಜಬಂಧುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲೆಳಸಿ ಶುಭದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಕಲೇಖೆ 

ಯೊಡನೆ ಕಲಿಂಗರಾಜ್ಯಸಿರಿಯನ್ನೂ ಅನನಿಗೊಪ್ಪಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಮಂತ್ರ 

ಗುಪ್ತನ ಶಾಸನಕ್ಟೊಳಸಟ್ಟು ಕಲಿಂಗ ಆಂಧ್ರದೇಶಗಳೊಂದಾದುವು. 

ಗೆಳೆಯನಾದ ರಾಜವಾಹೆನನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಂತ್ರ 

ಗುಪ್ತನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸುಖಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶುಂತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಟರೊಳಗಾಗಿ 

ಅಂಗರಾಜನಾದ ಸಿಂಹನರ್ಮನು ಸಹುಯಮಾಡಬೇಕಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನು. 

ಸೈನ್ಯಸಮೆತನಾಗಿ ಚಂಪಾಸಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಂತ್ರಗುಪ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ 
ವಾಹನನನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಿದನು. ಬಹುದಿನಗಳಮೇಲೆ ಮಿಳಿತರಾದ 

ಗೆಳೆಯರು ಪರಸ್ಸರ ಕುಶಲಪಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜವಾಹನನು ಗೆಳೆಯನ 

ಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ 4 ಅದ್ಭುತವಾದ ಖಷಿಚಕ್ಕೆ ! ಅಪೂರ್ವವಾದ ತಪಃ 

ಫಲ! ಪರಿಹುಸವಿರಲಿ, ಬುದ್ಧಿ, ಬಲಗಳ ಸ್ಪರೂಸವೇನೆಂದು ತಿಳಿದೆನು ” 

ಎಂದು ಗೆಳೆಯನನ್ನಾ ಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 
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